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ELŐSZÓ 

Miguel Primo de Rivera diktatúrája adta tudományos kutatásaim alapját. A 
diktatúrát megelőzően, majd ebben az időszakban Spanyolország sajátos 
helyzete, állapota adta a pontosabb iránytűt, mely egyértelműen az ibér ország 
külpolitikája, nemzetközi kapcsolatai, azon belül pedig – Latin-Amerikán 
keresztül – az Amerikai Egyesült Államok felé mutatott. 

Kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy e rövid életű – 1923 
szeptemberében katonai puccs révén bevezetett és 1930 januárjában megbukott – 
politikai rendszer és témája, különösképp annak általam választott „fejezete” mind 
a spanyol, mind a nemzetközi történetírásban viszonylag elhanyagolt módon, s 
többnyire azonos szempontok alapján került feldolgozásra. E megállapításomat 
spanyol történészek tapasztalatai is alátámasztják. „A primoriverista diktatúra a 
XX. század igen csekély érdeklődést kiváltó, következésképpen szegényesen 
kutatott fázisa a történelemnek” – jelenti ki Leandro Álvarez Rey, aki mindössze 
talán az 1970-es évek végét és az 1980-as évtized első felét értékeli valamiféle 
kivételként, de összességében véve úgy találja, hogy „a rendszer feledésbe merült, 
a spanyolok nem szívesen foglalkoztak vele”, következésképpen a téma „egyfajta 
űrbe, historiográfiai feledésbe merült”. A szerző ezt igazságtalannak tartja, 
ugyanis szerinte éppen Primo de Rivera diktatúrájának éveiben „kell keresnünk 
azon számos probléma és helyzet szerteágazó gyökereit, amelyeket az ország 1931 
után megtapasztalt és átélt a monarchikus intézmény összeomlása, a Második 
Köztársaság kikiáltása, valamint a polgárháborút követően egy újabb, immáron a 
Franco-diktatúra bevezetése során”. E diktatúrához pedig – vélekedik Álvarez 
Rey – a „forrást”  a caudillo éppen Primo de Rivera rendszeréből merítette1.  

Az Egyesült Államok és Spanyolország relációját elemző José Antonio 
Montero Jiménez doktori értekezésében fejti ki, miszerint „ahogy magunk 
mögött hagyjuk az első világháború éveit, s belépünk az 1920-as évtizedbe, 
csupán a hispán–észak-amerikai kapcsolatokról készült tanulmányok hiányát 
állapíthatjuk meg a Primo de Rivera diktatúra idején […]; a spanyol–észak-
amerikai diplomáciai kölcsönhatás nem képezi az elsődleges figyelem tárgyát”2. 
                                                      
1 ALVAREZ REY, Leandro: Bajo el fuero militar: La dictadura de Primo de Rivera en 
sus documentos (1923–1930). Universidad de Sevilla, 2006. 15. 
2 Álvarez Rey és Montero Jiménez véleményében osztozik továbbá Juan Carlos Pereira és 
Ángel Martínez de Velasco Farinós is – előbbi megállapítása az, hogy a primoriverista 
belpolitikához képest a kor külpolitikájának kutatása csak másodlagos érdeklődést keltett a 
történészek körében, míg utóbbi történész úgy véli, Primo de Rivera tábornok 
diktatúrájáról általánosságban kijelenthető, hogy a spanyol történelem igen kevéssé 
kutatott időszakáról van szó; MONTERO JIMÉNEZ: El Despliegue de la potencia 
americana: Las relaciones Entre España y los Estados Unidos (1898–1930). Memoria 
para optar al grado de doctor. Madrid: Universidad Complutense. Facultad de Geografía e 
Historia – Departamento de Historia Contemporánea. 2006. 11., http://eprints.ucm.es/ 
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Doktori értekezésem benyújtott változatában nem kapott helyet Primo de 
Rivera diktatúrájának és korszakának általános bemutatása, amire az alábbiakban 
röviden kitérnék, hiszen így az értekezés gondolatmenete is érthetőbbé válik.  

Egyes történészi értelmezések szerint 1874/1875 és 1923, mások szerint 1931-
ig tartó ún. bourboni restauráció3 korának problémái megoldatlanok maradtak, 
mondhatni, a kor spanyol politikusai szőnyeg alá seperték azokat.  

1885-ben XII. Alfonz király halála okán a spanyol trónt Mária Krisztina 
királyné foglalta el, s lett fia, XIII. Alfonz 1902-ben történt nagykorúsításáig, 
illetve királlyá koronázásáig Spanyolország régensként uralkodó királynője. Ez az 
időszak látszólag egyfajta intézményes stabilitás jegyében telt: egy korlátozottan 
liberális állammodell kidolgozásának, valamint az ipari forradalom hatására 
beindult társadalmi átalakulásnak (pl. városiasodás, munkásság nagy koncentráló-
dása az egyes régiókban, stb.), valamint óvatos politikai reformok időszaka volt. A 
férfiak számára bevezetésre került az általános választójog és a sajtó szabadsága is 
ténnyé vált, valamint a munkásmozgalmak kíséretében a politikai színpadon 
megjelent a Republikánus Párt, az anarchizmus és a szocializmus (1879: Partido 
Socialista Obrero Español – Spanyol Szocialista Munkáspárt)4. 

1898-ban a kubai háborúban elszenvedett spanyol vereség azonban az ország 
csaknem teljes gyarmatvesztését vonta maga után, amely az akkor már kilenc 
évtizede fogyatkozó – sőt, immáron csupán vélt – nagyhatalmi státuszának5 
egyszer s mindenkorra véget vetett, középszerű, másodrangú, s, némi túlzással, 

                                                                                                                                   
tesis/ghi/ucm-t29570.pdf (2011. december 16.); PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos: 
Primo de Rivera y la diplomacia española en Hispanoamérica: El instrumento de un 
objetivo. IN: «Quinto Centenario», No. 10. Madrid: Universidad Complutense, 1986. 133., 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02116111/articulos/QUCE8686120131A.PDF 
(2012. január 20.); MARTÍNEZ DE VELASCO FARINÓS, Angel: La reforma del cuerpo 
diplomático por Primo de Rivera. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto de Sociología “Jaime Balmes”, 1981. 409. 
3 Restaurációnak nevezzük azt a korszakot, amikor az 1868-as spanyol forradalom, és az 
Első Köztársaság után a monarchia „restaurációja” , azaz visszaállítása következett; 
ANDERLE Ádám: Spanyolország története. Budapest, Pannonica Kiadó, 1999. 113–
114., HARSÁNYI Iván: Spanyol dilemmák – spanyol megoldások a 19–20. század 
útvesztőjében. Pécs: Pro Pannonia, 2006. 15–21., VILAR, Juan Bautista (ed.): Las 
relaciones internacionales en la España contemporánea. Murcia: Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1989. 79–85. 
4 ANDERLE: uo., Lásd még: http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_ 
Espa%C3%B1ol (2012. október 14.) 
5 1808-ban a Spanyolország elleni francia invázió, a napóleoni háborúk, s az ország 
válsága jó alapot adott a spanyol-amerikai gyarmatok 1810-től meginduló függetlenségi 
mozgalmaihoz. A napóleoni háború végére 1815-ben pontot tevő bécsi kongresszuson 
elfogadott döntések, valamint a spanyol koronától függetlenedő latin-amerikai köztársa-
ságok megszületése is jelezte a spanyol nagyhatalmi birodalom végóráit. 
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szinte jelentéktelen állammá téve ezáltal Spanyolországot6. A piacok elvesztése 
óriási gazdasági, kereskedelmi veszteséget is jelentett, s egyben rámutatott az 
ország igencsak gyenge és elhanyagolt diplomáciai kapcsolataira is.  

Spanyolország tehát eltávolodott Európától (is), nem tudta annak fejlődési 
ütemét tartani. Hispánia túlnyomórészt agrárország maradt – a lakosság csaknem 
80%-a az alacsony termelékenységű mezőgazdaságban helyezkedett el. A 
protekcionizmus ugyanakkor a szektor fejlődésének erős gátját is jelentette. Az 
ipari forradalom csupán egy szűk szektorban, elsősorban a katalán vasút- és 
textiliparban, valamint a baszk nehéziparban (bilbaói vaskohászat) és Asturias-
ban (szén) éreztethette hatását; a különféle kommunikációs eszközök, a 
közlekedés, az infrastruktúra alig fejlődött. A földkérdés tekintetében továbbra is 
a latifundiumok uralma volt jellemző (különösen igaz ez Andalúzia és 
Extremadura esetében). Mindez pedig jelentős regionális eltéréseket szült – 
szinte „kétféle”  Spanyolországot mutatva az országhatárokon belül: a csaknem 

                                                      
6 Spanyolország külpolitikai tér- valamint nagyhatalmi rangvesztése hosszú folyamat 
eredménye. José María Jover Zamora írja könyvében, miszerint „a század kezdetét és végét 
jelölő – azaz 1808-tól 1898-ig végbement – történelmi események között [eltelt időszakban], 
abszolút értelemben véve, a spanyol hatalom jelentős fogyatkozást tapasztal meg: területi 
veszteségeket, pusztító háborúkat, politikai instablitást. De egyfajta, s nem kevésbé fontos, 
viszonylagos kisebbedést is: az ipari civilizáció, amelyhez Spanyolország csupán részben és 
megkésve csatlakozik, erősebbé teszi majd a rivális hatalmakat, amelyekkel Spanyolország 
külpolitikáját kialakítja”. A nemzetközi történetírás 1898-at követően Spanyolországot 
általában „másodrendű” , „közép(szerű)” , „haldokló”  államként jellemzi. José Antonio 
Montero Jiménez, például, értekezésében „Spanyolország mint középhatalom” (potencia 
media), „Spanyolország mint haldokló hatalom” (potencia moribunda) címszavakat 
alkalmazza szemben az „Egyesült Államok mint nagyhatalom”, (gran potencia) avagy az 
„Egyesült Államok mint energikus hatalom” (potencia viva) kifejezésekkel. Juan Carlos 
Pereira, miként Jover Zamora is, kishatalomként (pequeña potencia) jellemzi a XX. század 
Spanyolországát. Érdekességként kívánjuk megjegyezni, hogy Chatfield-Taylor már 1896-as 
kiadású, Land of the Castanet című könyvében másodrangú hatalomként ír 
Spanyolországról: „az ember gyakorta eltűnődik, vajon Spanyolország, a világ korábbi 
úrnője, […] mely látszólag minden olyan áldással rendelkezett, mit a természet adhat, 
hogyan süllyedhetett 18 évszázadnyi dicsőséges történelem után a világ másodrangú 
hatalmai sorába, s lehet az utolsó Európa nemzetei között”; MONTERO JIMÉNEZ: im. 47; 
50; 67; 73., PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos: Introducción al estudio de la política 
exterior de España. Siglos XIX y XX. Madrid: Akal: 1983. 85., JOVER ZAMORA, José 
María: España en la política internacional – Siglos XVIII–XX. Madrid: Marcial Pons, 
Historia, 1999. 116; 135., CHATFIELD-TAYLOR, Hobart Chatfield: The Land of the 
Castanet. Chicago: Herbert S. Stone & Co., 1896. 1., http://www.archive.org/stream/land 
castanetspa00chatgoog#page/n11/mode/2up (2012. január 15.) 



 10 

középkori szinten vegetáló középső és déli régiót, valamint az iparilag fejlettebb 
északi–északkeleti peremvidékeket7. 

A szociális kérdés (munkaidő, nyugdíj, balesetbiztosítás, stb.) is megoldásért 
kiáltott – ezt jól mutatják a spanyolországi tüntetéssorozatok, különösen az első 
világháború után. 

Mindeközben a kisnemzeti mozgalmak (Katalónia: Lliga de Catalunya, Unión 
Catalanista; Baszkföld: Partido Nacionalista Vasco, Galícia: Irmandade da 
Fala) fokozódó radikalizmusával, egyre határozottabb autonómia-követelésével 
a centralizált rendszer nem tudott mit kezdeni.  

Spanyolország 1898 és 1923 között többszörös válságtól szenvedett. A 
politikai váltógazdaságon (turno político) alapuló torz és korrupt rendszer 
impotenciája okozta krízis mellett mély társadalmi válság feszítette a nálánál 
befolyásosabb hatalmak – úgy mint Franciaország, Anglia és Németország – 
„játékszerének” szerepével megbékélni kényszerülő Spanyolországot, amely 
ugyan az első világháborúban kényszerűségből a semlegességet választotta, 
mégsem tudta kihasználni sem geopolitikai, sem a háborúskodó feleket 
kiszolgáló helyzetéből adódó gazdasági előnyöket. 1917 és 1923 között nem 
kevesebb mint 13 kormány váltotta egymást8.  

A gyarmati (kubai) háború, s annak veresége-vesztesége (presztízs, identitás, 
gazdaság: piacok, stb.) után, Marokkó pedig mint új válsággóc jelentkezett, hiszen 
Kuba elvesztését követően Spanyolország itt is – emberi és anyagi – vereséget 
vereségre halmozott, a legsúlyosabb éppen az 1921-es annuali katasztrófa volt9. 
Mindezeket a problémákat az oligarchia képtelen volt, úgymond, hagyományos 
úton megoldani. 

Az 1920-as években az európai periférián elhelyezkedő országokat 
autokratikus beállítottság jellemezte. Az első világháborút követő gazdasági 
válság megrendítette a kapitalizmust és felerősítette a nemzeti mozgalmakat. Az 
Európában ekkor jellemző társadalmi feszültség enyhítésére az uralkodó körök 
számára a tekintélyuralmi rendszer tűnt a legjobb megoldásnak. Így volt ez 
Mussolini Olaszországában, Salazar Portugáliájában, vagy e sok sebből vérző 
Spanyolországban is10, ahol meg kellett találni – Joaquín Costa szavait idézve – 
                                                      
7 ANDERLE: i.m. 117-119., TUÑÓN DE LARA, Manuel – VALDEÓN BARUQUE, 
Julio – DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Historia de España. Barcelona: Editorial Labor, 
S.A., 1991. 
8 ANDERLE: uo. 113–114., 116-117., TUÑÓN DE LARA – VALDEÓN BARUQUE – 
DOMINGUEZ ORTIZ: i.m. 475–477., 488–489., 492–494., HARSÁNYI: i.m. (2006) 
24–25. 
9 J. NAGY László: Az arab országok története. Szeged: JATEPress, 1994., Uő: Az arab 
országok története a XIX–XX. században. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 1997., 
HARSÁNYI: i.m. (2006) 24–40. 
10 PLATÓN, Miguel: Alfonso XIII: de Primo de Rivera a Franco, la tentación autoritaria 
de la monarquía. Barcelona: Plaza & Janés, 1998., RATCLIFF, Dillwyn F.: Prelude to 
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azt a „vaskezű sebészt” (el cirujano de hierro), aki az ország bajaira a gyógyírt 
adhatná11. Az akkori politikai elit végül királyi beleegyezéssel határozott lépésre 
szánta el magát az ország egyre súlyosbodó gondjainak mihamarabbi megoldása 
érdekében.  

Primo de Rivera néhány fiatal tábornok kezdeményezésének köszönhetően 
XIII. Alfonz király felkérésére hajthatta végre katonai puccsát 1923. szeptemberé-
ben12. A magyar származású, később spanyol állampolgárságot szerzett politoló-
gus, életrajzíró, író-újságíró, s nem utolsó sorban Primo de Rivera külpolitikai 
tanácsadója, Révész Andor szerint „az állampuccs és a diktatúra nem Primo de 
Rivera szeszélyének köszönhető, hanem Spanyolország speciális igényeire 
válasz”13.  

Az önvizsgálatra és önbírálatra kényszerülő egykori anyaországnak meg kellett 
találnia a külpolitika irányait, melyek többségében nem jelentettek új koordiná-
tákat: a volt gyarmatokkal való kapcsolat újrafelvétele és normalizálása, a pán-
hispán érdekek kinyilatkoztatása, s ennek érdekében tett gesztusok mellett 
Marokkó, illetve – az első világháborút követően – a Népszövetségben megszerez-
ni kívánt állandó tagság révén az ország presztízsén esett csorba kiküszöbölése, a 
nagyhatalmak sorába való visszatérés óhaja fogalmazódott meg. Marokkó kapcsán 
a Fernando de León y Castillo14 a következőképpen fogalmazott: „vissza kell 

                                                                                                                                   
Franco. Political aspects of the Dictatorship of General Miguel Primo de Rivera. New 
York: Las Americas Publishing Company, 1957., Lásd még: ORMOS Mária – MAJOROS 
István: Európa a nemzetközi küzdőtéren: felemelkedés és hanyatlás. 1814–1915. Budapest: 
Osiris, 2003., ORMOS Mária – INCZE Miklós: Európai fasizmusok: 1919–1939. 
Budapest: Kossuth Kiadó, 1976., ORMOS Mária – HARSÁNYI Iván: Mussolini/Franco. 
Budapest: Pannonica Kiadó, 2001., HARSÁNYI Iván: i.m (2006)., HARSÁNYI Iván: A 
félperifériától a centrum felé. Spanyolország és Portugália a „hosszú 19.” és a még 
hosszabb 20. században. Pécs: Publikon Kiadó, 2011. 43–57; 127–131; 137–170. 
11 A tángeri születésű, napjainkban Izraelben élő történész, Izrael 1982 és 1986 között 
Spanyolországba akreditált nagykövete, Shlomo Ben-Ami legújabb, 2012-ben megjelent 
munkája címében is a „vaskezű sebész” jelzővel illeti Primo de Riverát: BEN AMI, 
Shlomo: El cirujano de hierro: La dictadura de Primo de Rivera. 1923–1930. 
Barcelona: RBA Libros, 2012., http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Costa; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shlomo_Ben-Ami (2012. október 14.) 
12 TUSELL, Javier: Radiografía de un golpe de estado. El ascenso al poder del general 
Primo de Rivera. Madrid: Alianza Editorial, S. A., 1987. 
13 RÉVÉSZ, Andor: Frente al dictador. Madrid: Biblioteca Internacional, [1926?], TARI 
Adrienn: A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája (1923–1930). 
(Doktori értekezés, kézirat) Szegedi Tudományegyetem, 2011. 139–142., 
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/765/1/TariAdriennDri%C3%89rtekez%C3%A9s.pdf; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_R%C3%A9v%C3%A9sz; 
http://www.litera.hu/hirek/a-magyar-irodalom-jelenlete-spanyolorszagban-0 (2012. október 14.) 
14 Fernando de León, Marqués de Muni politikus és diplomata, XII. Alfonz uralkodása 
idején Spanyolország tengerentúli gyarmataiért felelős miniszteri (Ministro de Ultramar, 
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állítani a múltat, nem eltörölni azt, hanem másképp irányítani és új medret keresni 
a nemzeti energiáknak, megerősítve és megújítva azokat. Szükséges, hogy 
letegyünk a régi politikáról […]. Csupán egy lehetőségünk maradt. Kiűzettünk 
Amerikából, Ázsiából, Afrikából, és majdnem Európából is. Jövőbeni erőfeszítése-
inket az afrikai kontinensen kell megvalósítanunk”15. A primoriverista rendszer 
igyekezett megoldást találni a kivándorlás okozta problémákra és felismerte a 
szefárd kérdésben rejlő gazdasági lehetőségeket. Mindemellett felmerül a kelet-
európai országok felé nyitás igénye is16.  

A Katonai Direktórium (Directorio Militar) élén a legfőbb veszélyt a 
kommunizmus, a terrorizmus, valamint a szeparatizmus mellett az inflációban, a 
pénzügyi káoszban és a korrupcióban felismerő 52 éves tábornok, Katalónia 
helytartója első intézkedései között függesztette fel az 1876-ban elfogadott 
alkotmányt, feloszlatta a parlamentet és a helyi tanácsokat, előzetes sajtócen-
zúrát vezetett be és betiltotta a politikai pártok működését, amely tilalom alól 
csupán a szocialisták jelentettek kivételt: az UGT-t (Unión General de Trabajo – 
Általános Munkásszövetség) és a PSOE-t (Partido Socialista Obrero Español – 
Spanyol Szocialista Munkáspárt) megtűrte a diktatúra. Létrejött a Hazafias 
Népfront (Unión Patriótica) nevű szervezet is, amely a politikai aspirációkat volt 
hivatott összefogni.  

Az országot a diktatúra első két évében vezető katonai közigazgatás 1925-
ben átadta helyét a Polgári Direktóriumnak (Directorio Civil), amely 1929-ig 
működött. Ez az időszak egyben az úgynevezett „boldog húszas évek” időszaka 
is volt: óriási anyagi befektetéssel egy tízéves terv keretein belül fontos és 
hatalmas közmunkák kezdődtek meg: vasutak, utak, kikötők, hidak, víz-, 
öntöző- és vízierőművek, munkáslakások épültek, megkezdődött az erdőtele-
pítés17. Külön megemlítendő a közoktatás területén tett erőfeszítés, mely 

                                                                                                                                   
1881–1883) posztot töltötte be, később Granada és Valencia kormányzója, majd az első 
világháború végéig Spanyolország Franciaországba akkreditált nagykövete lett. Határozott 
Spanyolország észak-afrikai beavatkozása ügyében, azt szükségesnek és elkerülhetetlennek 
ítélve meg. Részt vett az 1906-ban Alegcirasban megrendezett konferencián. Az első 
világháború kérdésében Spanyolország semlegessége mellett szállt síkra; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Le%C3%B3n_y_Castillo; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ultramar (2012. november 24.) 
15 Fernando de León y Castillo fenti gondolatait a Mercurio című folyóirat 1915. május 
27-i (XV. évf. 229.) számában tette közzé, melyet Ibáñez de Ibero könyvében idéz; 
IBÁÑEZ DE IBERO, Carlos, Marqués de Mulhacén: Política mediterránea de España, 
1704-1951. Madrid: Instituto de Estudios Africanos, 1952. 136. 
16 TARI: i.m. 86. 
17 A Primo de Rivera család történetét megíró Rocío Primo de Rivera, Miguel Primo de 
Rivera dédunokája könyvének vonatkozó fejezetében „ őrült és boldog húszas évek”-ként 
(„Los locos y felices años veinte”) jellemzi az időszakot; ANDERLE: i.m. (1999) 121–
122., HARSÁNYI: i.m. (2006) 47., RUBIO CABEZA, Manuel: Crónica de la dictadura de 
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látványos eredményt hozott: ez időszakban 5 ezer új iskola került átadásra, a 
tanítók száma 4 és fél ezerrel nőtt és a gimnáziumban tanulók száma is a 
kétszeresére emelkedett18. 

A primoriverista rendszer nem csupán a belpolitikai életet feszítő 
nehézségekre igyekezett megoldásokat találni, de nemzetközi szinten is bizonyí-
tania kellett, nehogy Spanyolország igen leszűkült nemzetközi mozgástere 
tovább zsugorodjon. Ennek a külpolitikai programnak egyik fő pillére a Latin-
Amerikával való kapcsolatok minden szinten történő rendezése lett, ami kettős 
stratégiai jelentőséggel bírt Spanyolország szempontjából. Egyfelől, a megújított 
diplomáciai, gazdasági, kulturális kapcsolatok révén – noha gyarmati státusz 
nélkül – a fiatal latin köztársaságoknak mindenkor segítséget nyújtva kvázi 
megtarthatta presztízsét. Másfelől, Spanyolország latin-amerikai külpolitikája 
egyfajta védőpajzsként is szolgálhatott a mindeközben a világ vezető 
nagyhatalmává előlépett, s a Monroe-doktrínát és a Manifest Destiny-t követően 
a furkósbot-politika19, majd a dollár diplomácia jegyében politizáló Egyesült 
Államok egyre erőteljesebb dél-amerikai szubkontinens-béli fellépésével 
szemben. Míg ugyanis az Egyesült Államok a pánamerikanista eszmékre 
hivatkozott latin-amerikai expanziójának magyarázatául, a közös történelmi 
gyökerekre hivatkozva Spanyolország kidolgozta Latin-Amerikát érintő (régi-új) 
külpolitikai ideológiáját (hispanismo). Nem másról, mint a hispanismo, valamint 
az ibero-americanismo szinonimájáról van szó, amely a pánhispán összefogás 
megjelölésére szolgált. E fogalmat használta a primoriverista korszak, ebben 
látva az amerikai spanyol nyelvű országok felé történő orientáció legtisztább 
kifejeződését.  

                                                                                                                                   
Primo de Rivera. Madrid: Sarpe, 1986., PRIMO DE RIVERA, Rocío: Los Primo de 
Rivera. Historia de una familia. Madrid: La Esfera de los Libros, S. L., 2003. 206–219. 
18 LÓPEZ MARTÍN, Ramón: Ideología y educación en la dictadura de Primo de Rivera. I. 
Escuelas y maestros. Universitat de València, 1994., Lásd még: SZIGETVÁRI Krisztián: 
Primo de Rivera diktatúrájának oktatáspolitikája és a rendszer ideológiájának tükröződése a 
tankönyvekben (1923. szeptember–1930. január) (Doktori értekezés, kézirat) Pécsi 
Tudományegyetem, 2010., http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/szigetvari 
krisztianphd.pdf (2012. január 20.) 
19 „Beszélj halkan és vigyél magaddal egy jó nagy botot, s meglásd, messzire jutsz majd” 
– tartja a Roosevelt külpolitikájának mottójául választott afrikai eredetű mondás, amely 
gondolattal az Egyesült Államok 26. elnöke tulajdonképpen a Monroe-doktrína 
újraértelmezését adta. Ennek üzenete abban állt, hogy „ha az amerikai nemzet halkan 
beszél és, ugyanakkor, tökéletes kondícióban tart egy megfelelő tengerészetet, a Monroe 
Doktrína messzire jut”; HAHNER Péter: Az Egyesült Államok elnökei. Budapest: 
Maecenas Kiadó, 2006. 199., MAUROIS, André: A History of the USA from Wilson to 
Kennedy. London: Weidenfield and Nicholson, 1964. 45. 
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Az egykori anyaország és az Egyesült Államok közé így – különösképpen 
ideológiai értelemben – beékelődött Latin-Amerika gyorsan megértette az észak-
amerikai külpolitika mögöttes üzenetét, aminek következtében korábbi anti-
hispán ideológiáját jenki-ellenességre (északi kolosszus) cserélte, majd saját 
kontinentalizmusában20 vélte megtalálni formálódó, mind a spanyol, mind az 
észak-amerikai ideológiáktól mentes önálló, saját identitásának körvonalait. Így 
kezdett az USA 1898-ban Spanyolország ellen vívott „csodás kis háború”-jával 
kezdődő kapcsolatrendszer külpolitikai háromszöggé válni. Latin-Amerika a 
Spanyolország és az Egyesült Államok közötti reláció tekintetében állandó 
érintkezési, mi több, ütközőzóna lett, és ez a Primo de Rivera diktatúra idején 
különös hangsúlyt kapott21.  

Az USA latin-amerikai politikája során felsejlett, majd egyre határozottabban 
körvonalazódott a régi, úgynevezett fekete legenda (árny)képe, mely igencsak 
negatívan hatott a két ország kapcsolatrendszerére.  

Mindeközben sikerült a marokkói háborút győzelemmel zárni, ami némiképp 
„az ország belső békéjét erősítette”22. Fellendült a turizmus is: Európából, majd 
az Egyesült Államokból is egyre többen érkeztek Spanyolországba, ahol a 
diktatúra záró akkordjaként egy időben két, teljesen eltérő jellegű kiállítás is 
megrendezésre került: 1929-ben nyitotta meg kapuit a barcelonai, valamint a – 
doktori disszertációm szempontjából kiemelkedő fontossággal bíró – sevillai 
ibér-amerikai kiállítás.  

                                                      
20 Anderle Ádám jegyzi meg könyvében, miszerint Francisco Bilbao hívja fel a figyelmet – 
az immáron – az Amerikai Egyesült Államok felől érkező „új veszélyre”, s használja először 
a „kolosszus” kifejezést az USA-ra utalva. E fenyegetettséget számos latin-amerikai politikus 
és gondolkodó (Arosemena, Betances, Hostos, Simón Bolívar, José Martí, Zumeta, stb.) 
ismerte fel, s írásaikon keresztül a védekezés nevében latin-amerikai köztársaságok 
kontinentális összefogására szólított fel; ANDERLE Ádám: Nemzettudat és kontinentalizmus 
Latin-Amerikában a XIX és a XX. században. Budapest: Kossuth Kiadó, 1989. 86; 157–164., 
BILBAO, Francisco: Obras completas. Tomo I. Imprenta de Buenos Aires: 1866. 172–173, 
292–293., http://www.archive.org/stream/obrascompletasd03bilb goog#page/n4/mode/2up 
(2011. december 16.); Vö: Simón Bolívar írásai. (Fordította: Benyhe János) Budapest, a 
Venezuelai Köztársaság Nagykövetsége, 1976., ZUMETA, César: El continente enfermo. 
New York: [s.n.], 1899., RODÓ, José Enrique: Ariel. (Prólogo de Leopoldo Alas – Clarín). 
Valencia: Prometeo Ediciones, 1914., http://www.archive.org/stream/arielrodo00roduoft# 
page/n5/mode/2up (2011. december 16.); MARTÍ, José: A Mi Amerikánk. Válogatott írások. 
Budapest: Európa Könyvkiadó, 1973. 
21 Spanyolországot a XVIII–XX. századi nemzetközi politikai koordináták között 
vizsgáló José María Jover Zamora megjegyzi, hogy „a gyarmati és tengerentúli térben 
[…]  a XX. század első harmadában […] Ibér-Amerika újra, s egyre fontosabb szerepet 
játszik a spanyolok külföldi horizontjában”; JOVER ZAMORA: i.m. 249.  
22 ANDERLE: i.m. (1999) 121., J. NAGY: i.m. (1994 és 1997) 
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Mindezek ismeretében, és köszönhetően annak is, hogy Miguel Primo de 
Rivera az általa bevezetett megszorító intézkedések ellenére az opitimista, joviális, 
atyáskodó és kiegyensúlyozott tábornok nem mutatott a szó hagyományos 
értelmében vett diktátori külsőt, talán érthető, hogy a külföldi lapok hasábjain 
pozitív figuraként is megjelenhetett. 

Minden erőfeszítése ellenére azonban – melyre Sevilla és kiállítása jó 
bizonyíték – a diktatúra képtelen volt a legfontosabb problémákra, úgy mint 
földéhség, agrárproblémák, megoldást találni.  

A polgári direktórium második évében már érezhetők voltak az elégedetlenség 
jelei, amelyek elsősorban sztrájkokban, a fokozódó franciaországi emigrációban, 
andalúz földfoglaló mozgalmakban, valamint az egyetemek bezárásának és a 
tanárok elbocsátásának, köztük Miguel de Unamuno száműzetésének okán felhá-
borodott kormányellenes diákmozgalmakban öltöttek testet. Idővel a kivételezett 
szocialisták is szembefordultak a diktatúrával. 

1929-ben Miguel Primo de Rivera alkotmánytervezettel próbálkozott, de 
sikertelenül. Az általa kért bizalmi szavazás eredményének ismeretében 1930. 
januárjában benyújtotta lemondását a királynak, aki azt elfogadta. Primo de 
Rivera ezt követően Párizsba utazott, ahol két hónappal később elhunyt23. 

Minden problémája, nehézsége, sikertelensége mellett és annak dacára, az 
1890 és 1930 közötti időszak egyben a spanyol ezüstkor is: a spanyol kultúra ez 
időszak alatt fogalommá válik a világban: a művészetek látványos fejlődést 
mutatnak. Kiemelkedik az irodalom, azon belül is a dráma- és regényírás (Pérez 
Galdós, Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, stb.), az építészet (Gaudí), festészet 
(Picasso, Miró, Dalí). 1906-ban két Nobel díj bizonyítja az eredményeket: az 
irodalom területén José Echegaray, valamint az orvostudományban Santiago 
Ramón y Cajal kapta e magasrangú elismerést, majd másfél évtizeddel később 
újabb irodalmár, Jacinto Benavente is átvehette e díjat24. 

Ebben az általános keretben kell tehát elhelyeznünk az értekezésemben 
tárgyalt kérdéseket: az Egyesült Államok és Spanyolország sajtójának egymásról 
– a „másikról”  – alkotott képének jellemzőit, az e kérdésben megjelenő egyete-
mes történeti problémákkal („fekete legenda”, pánamerikanizmus, hispano-
americanismo) összekapcsolva mindezt.  

Értekezésemben erre tettem kísérletet. 

* * * 

                                                      
23 ANDERLE: uo. 122., AVILÉS FARRÉ, Juan – ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, Ma 
Dolores – SUEIRO SEOANE, Susana: Historia política de España, 1875-1939. Tres 
Cantos (Madrid): Istmo, 2002. 302–304. 
24 ANDERLE: i.m. (1999); http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Premios_ 
Nobel_de_Espa%C3%B1a (2012. október 14.)  
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Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo 
de Rivera diktatúrája idején (1923–1930) címmel benyújtott doktori 
értekezésemet 2012. május 21-én védtem meg. A védéshez vezető – sokszor 
véget nem érőnek tűnő – úton sokan segítettek, amiért hálával tartozom. 

Köszönetet mondok mindenekelőtt témavezetőmnek, Anderle Ádám tanár 
úrnak, aki – tudományos munkám iránti bizalmáról téve tanúbizonyságot – 
mindvégig kutatói önállóságra biztatott. Hálás vagyok azért a megértésért és 
türelemért, amit 2001/2002-ben észak-amerikai tartózkodásom idején tanúsított, 
de különösképpen azért, mert meglátta az abban rejlő tudományos lehetőséget és 
értéket, ami végül abba az irányba terelte tudományos munkánkat, melynek 
eredménye e doktori értekezés. Köszönettel tartozom a segítségéért is, amit a 
konferenciákra való felkészülés időszakaiban is nyújtott.  

Hasonlóképpen tiszteletteljes köszönetemet szeretném kifejezni J. Nagy 
László professzor úrnak, aki türelmével, humorával és megértésével, szakmája 
és hallgatói iránti maximális elhivatottságával a Mediterráneum, azon belül 
Marokkó történelmének megismeréséhez hozzásegített – ezzel egy újabb, 
varázslatos tudományos területet tárva fel előttem. 

Kitüntetett köszönet illeti a Pécsi Tudományegyetem professzorát, Harsányi 
Ivánt is, aki tudományos munkám iránt mindig különleges figyelmet tanúsított, 
és felbecsülhetetlen értékű szakmai tanácsaival ellátott. 

Köszönöm továbbá Matilde Eiroa San Francisco és Maria de los Angeles 
Egido León, a madridi Universidad de Carlos III, valamint az ugyancsak madridi 
Universidad Nacional de Educación a Distancia neves professzorasszonyainak, 
hogy szakmai megjegyzéseikkel nagyban hozzájárultak munkám szakmai 
pontosságához. 

Köszönönet illeti a madridi spanyol külügyi-, valamint az Alcalá de Henares-i 
levéltárak munkatársait is, akik az idők során összekuszálódott jegyzékeket 
segítettek kibogozni, továbbá a SZTE Könyvtár, az Országgyűlési Könyvtár, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, valamint a madridi Biblioteca Nacional 
segítőkész dolgozóit is. 

Egyben köszönöm a – ma már többségében tudományos fokozattal 
rendelkező – hallgatótársaim mindenkori segítségét, támogatását.  

Sem emberi, sem szakmai tekintetben nem feledkezhetek meg Vígh Éváról –
ma már egyetemi professzor –, akinek a spanyol nyelv ismeretét és szeretetét 
köszönhetem, ami nélkül egyetemi tanulmányaimat elkezdeni sem tudtam volna. 

A legtöbb köszönet mindazonáltal Édesanyámat illeti, akinek odaadó, 
áldozatkész és szüntelen támogatása, biztatása, és végtelen türelme, megértése 
ott van ezen értekezés minden egyes leütött betűjében.  

Végül, de nem utolsó sorban minden köszönetem azoké a szívbéli igaz 
barátaimé, akik – határainkon belül, s azokon kívül, sőt a tengereken túl is – 
mindvégig mellettem álltak, hitet, önbizalmat adtak, s tanulmányaim során 
segítséget nyújtottak. 



 

BEVEZETÉS 

Historiográfiai és forráskérdések 

Kutatásainkat a korabeli sajtó elemzésével kezdtük. Ennek első fázisát az 
észak-amerikai Florida Állam egyetemének könyvtárában végzett munka 
jelentette25. Az itt talált sajtóanyag – kiegészülve a rendelkezésre álló másodlagos 
forrásként szolgáló szakirodalommal – adott alapot a korabeli spanyol sajtó 
kutatásának iránya tekintetében. A hozzáférhető sajtóanyag elemzését követően a 
már dokumentált, levéltárakban őrzött diplomáciai levelezésre, valamint a nevezett 
időszakban aláírt bilaterális kereskedelmi szerződésekre támaszkodtunk, majd a 
bennük talált információkat igyekeztük összevetni a korabeli politikai jellegű 
könyvészeti anyaggal, valamint a történeti szakirodalommal. 

Konzultált és felhasznált források tekintetében e doktori értekezés nagy 
mértékben támaszkodik a korabeli spanyol és észak-amerikai sajtóra, aminek több 
magyarázata is van. Először is maga a kutatási folyamat – ahogyan említettük – 
Florida Állam fővárosában, Tallahassee egyetemének könyvtárában, az ott 
rendelkezésre álló folyóiratok felkutatásával és elemzésével vette kezdetét, s ez 
adta meg kutatásaink további irányát. Másodsorban a levéltári anyagok rendezet-
lensége, valamint a témában meglehetősen szegényes historiográfia következtében 
a sajtó kézenfekvő alapnak bizonyult. 

Az észak-amerikai sajtó vizsgálata, a cikkek olvasása, elemzése során nem a 
lapok által képviselt ideológiai nézet volt a szempont, sokkal inkább a fellelhető 
dokumentumok alapján történő útkeresés vezérelt bennünket. A lapok azonban 
szerencsére jól elkülönülnek egymástól stílusuk, és közlésformájuk tekintetében, 
aminek köszönhetően az általuk bemutatott kép nem egysíkú. Elsőként a The 
New York Times című, neves napilapot vetettük elemzés alá, melynek 
szerkesztői igyekeztek megfelelni a napi hírközlő sajtó azon követelményének, 
miszerint nem közvetít(het) nyíltan véleményt. A lap újságírói nagy gondot 
fordítottak ennek betartására, bár olykor-olykor a Primo de Rivera-féle diktatúrát 
leheletfinoman támogató hangvétel érezhető egyik-másik cikkben. Ennek 
(egyik) lehetséges magyarázatát Botero Rodrigo könyvében találhatjuk meg:  

                                                      
25 Strozier Library, Florida State University (FSU), Tallahassee, USA. 
http://www.lib.fsu.edu/ (2011. október 1.) 
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„az Egyesült Államok oroszországi kommunista rezsimjének kiépítésétől 
megrémült üzleti vezetői, valamint a konzervatív politikusok kedvezően fogadták 
a jobboldali autoritarizmust, mint a bolsevik forradalom elterjedésével szembeni 
védelmet”26.  

 
Az észak-amerikai napi sajtó meghatározó képviselőjétől eltávolodván, a 

heti-kétheti rendszerességgel megjelenő, már sokkal inkább hírelemzéssel, 
véleményformálással foglalkozó folyóiratok, nevezetesen a The Outlook, a The 
Nation, valamint a New Republic elemzése jelentette az észak-amerikai sajtóban 
a spanyolországi események kapcsán kialakított kép megrajzolásának következő 
fázisát. A nevezett sajtóorgánumokról elmondható, hogy véleményformálásuk 
tekintetében semmiképpen sem a visszafogottság jellemzi őket, legyen szó 
bátran támogató, vagy nyíltan elítélő, alkalmanként akár sértő, cinikus stílusban 
bíráló publicisztikákról. 

Az Amerikai Egyesült Államok-béli sajtó tanulmányozását a The Literary 
Digest című lappal zárjuk, amelynek érdekessége abban rejlett, hogy – eltérően a 
fentiekben említett lapoktól – a szerkesztők véleményüket a különféle 
nemzetközi, az esetek többségében európai lapok írásait közölve és 
kommentálva, azokkal azonosulva juttatták kifejezésre, így tartva egyfajta tükröt 
a spanyolországi események elé. 

Az Egyesült Államok után Spanyolországban folytatódtak a kutatások, ahol a 
spanyol sajtó kínálta értekezésünk forrásainak következő, az észak-amerikainál 
jóval szélesebb palettáját. A kutatásnak eze a része a Madridban található 
Nemzeti Könyvtárban folyt, ahol nagy számban olvashatók a régi korok 
gondosan őrzött újságjai és folyóiratai, melyek között a kutatás ezen fázisában 
már tudatosan válogattunk.  

A Primo de Rivera-vezette Katonai Direktórium (Directorio Militar) első 
intézkedései között függesztette fel az Alkotmányt (1876), és vezetett be 
előzetes sajtócenzúrát, amit a sajtóorgánumok elemzésekor nem hagyhattunk 
figyelmen kívül.  

A lapok vizsgálatakor politikai hitvallásuk – a cenzúra rájuk gyakorolt hatása 
mellett – a másik fontos szempont volt, hiszen csak így lehetett viszonylag 
átfogó képet adni – noha teljességről semmiképpen sem beszélhetünk.  

A sajtó elemzésével párhuzamosan folytattunk kutatásokat a spanyolországi 
Külügyi- és Együttműködési Minisztérium Levéltárában27, ahol a két ország 
egymással folytatott diplomáciai levelezéseit, s az 1920-as évek spanyol–

                                                      
26 BOTERO, Rodrigo: Ambivalent Embrace – America’s troubled Relations with Spain 
from the Revolutionary War to the Cold War. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 
2001. 105. 
27 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación – a korábbi Külügyminisztérium 
(MAE) www.maec.es (2011. december 16.)  
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amerikai kapcsolatának témájához kapcsolódó egyéb dokumentációt igyekez-
tünk feltárni. A külügyi levéltár forrásai visszafogottak, szárazak, élénk 
gazdasági, kulturális, stb. érdeklődés jeleit nem találtuk. A hozzáférhető 
dokumentumok azonban erőteljes latin-amerikai érdeklődésről tanúskodnak. Az 
Egyesült Államok Latin-Amerika-politikája rendszeresen nagyító alá került nem 
csupán általánosságban, de az USA egyes latin-amerikai országokat érintő (lásd: 
Mexikó, Nicaragua, Kuba, Puerto Rico) érdeklődése tekintetében is. Rendsze-
resen találni katonai kérdésekkel, haditengerészettel foglalkozó dokumen-
tumokat, valamint a Kellogg–Briand paktum (1928) Spanyolországra, de 
különös tekintettel Latin-Amerika elutasító reakciójára figyelt a korabeli 
diplomácia, s a levéltár különböző újságok cikkeit is őrzi a témában. Ezt 
követően kutatásaink Alcalá de Henares Általános Adminisztrációs Levéltárában 
(Archivo General de la Administración)28 folytatódtak, ahol további diplomáciai, 
kereskedelmi levelezés mellett a spanyolellenes propagandára, és az 1929-es 
sevillai kiállításra vonatkozó dokumentumokat, sajtóban megjelent írásokat 
találtunk. Ezeket elsődleges forrásként használtuk, s dolgoztuk fel. A 
sajtóanyagok és a levéltárakban őrzött diplomáciai levelezés mellett elsődleges 
forrásként szolgáltak még az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma 
(United States Department of State) által nyilvánosságra hozott dokumentumok 
is, ezekben az USA és Spanyolország között megkötött kereskedelmi, barátsági, 
stb. szerződések, megállapodások, illetve levelezések szolgáltak információval29. 
A fent nevezett elsődleges források mellett a már publikált forrásokat, a témákra 
vonatkozó korabeli politikai jellegű munkákat, tudományos szakirodalmat is 
felhasználtuk.  

Szakirodalmi háttérinformációt a korszakról – szerencsés esetben még az 
adott korszakban – írott elemző írásokból vettünk.  

Értekezésem tartalmának megfelelően a témák historiográfiája is többszintű. 
Mivel Spanyolország és az Amerikai Egyesült Államok egymással folytatott 
kapcsolatrendszere – mint az előzőekben láthattuk – sajnálatos módon alig 
kutatott, leginkább az egyes külpolitika történeti elemzések adtak útmutatót. A 
két állam külpolitikáját, valamint világpolitikában elfoglalt helyét, szerepét 
bemutató szerzők tollából származó írások összehasonlításában úgy tűnik, az 
USA-ról, illetve az USA-val kapcsolatos dokumentált irodalom gazdagabb, mint 
a Spanyolországról írt tudományos értekezések.  

                                                      
28Archivo General de la Administración (AGA) http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA 
/index.html (2011. december 16.) 
29 UNITED STATES DEPARTMEN OF STATE: «FOREIGN RELATIONS of the UNITED 
STATES» (FRUS); http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/; http://history.state.gov/; 
http://www.state.gov/www/about_state/history/fruslinc.html (2011. december 16.); Az 
Amerikai Egyesült Államok külügyi dokumentumainak évkönyveiből egy-egy példányt őriz 
a budapesti Országgyűlési Könyvtár is. E kiadványok mindenki számára elérhetők. 
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Ez is azt mutathatja, hogy az általunk kutatott időszakban az ibér állam 
valóban másodrendű fontosságú hatalommá zsugorodott, melyre nem hogy a 
nemzetközi politika előkelőbb rangsorolású államai, de még a történészek is 
kevés figyelmet fordítottak. Mindemellett a spanyolok a maguk érzékenységével 
még ma sem szívesen tárják fel bel- és külpolitikájuk kényes fejezeteit. Emellett 
az általános külpolitika-történeti források tekintetében (is) megállapítást nyert, 
hogy a történészek leginkább saját országuk külpolitikájának fontosabb 
kérdéseire keresik a választ, s adnak elemzést – bizonyítja ezt az is, hogy a 
primoriverista rendszer kutatói, s a diktatúra történetének különböző aspektusait 
megíró történészek szinte kivétel nélkül Spanyolország szülötte.  

Noha az előszóban a primoriverista diktatúra és különösen Spanyolország 
Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatának nem elégséges feldolgozására 
tettem utalást, ez nem jelenti azt, hogy ne léteznének – az adott kor lehetőségei-
nek megfelelő – alapos kutatások eredményeit bemutató munkák. Az elsők 
között látott napvilágot Fernando C. Duarte España: Miguel Primo de Rivera y 
Orbaneja: honor, patria, justicia című könyve, amely már a katonai hatalom-
átvétel évében megjelent. Roberto Madrid két évvel később, azaz amikor a 
katonait a civil kormányzás váltotta fel, arra a kérdésre kereste a választ, 
miszerint Primo de Riverára mint „diktátor” -ra, vagy mint „megmentő” -re kell-
e tekintenünk (¿Dictador o Salvador?). A magyar származású Andrés Révész 
(Révész Andor) Frente al dictador című írása 1926-ban a madridi Biblioteca 
Nacional gondozásában jelent meg. A diktatúra utolsó évében több elemzés is 
született, de többségük életrajzi alapú és – a primoriverista diktatúrát elemző, s 
annak történetét megíró James H. Rial véleménye szerint – „csupán felületes 
beszámolók”30. Az egyebek mellett a La Nación (a diktatúra hivatalos napilapja), 
a Correspondencia Militar újságírója, valamint az ABC római tudósítója, Juián 
Cortés Cavanillas, Emilio R. Tarduchy, valamint Manuel Gandarias 1929-ben 
publikált munkáikban elsősorban a tábornok személyiségét vizsgálják pszicho-
lógiai és erkölcsi szempontokból, továbbá a diktatúra politikai és történeti 
hátterét, jellemzőit és fontosabb szereplőit mutatják be. Cavanillas munkája La 
dictadura y el dictador: rasgos históricos, políticos y psicológicos, Tarduchy 
írása Psicología del dictador y caracteres más salientes, morales, sociales y 
políticos, de la dictadura española címen jelent meg, míg Gandarias Perfiles 
psíquicos del dictador Primo de Rivera y bosquejo razonado de su obra címet 
adta elemzésének. Egy évvel később Ignacio Fernández de Henestrosa y Mioño, 
Marqués de Camarasa El Marqués de Estella, soldado, dictador, hombre de 
estado címmel publikált művében adott elemzést a diktátorról mint katona-
emberről és államférfiról. José María Pemán a Hazafias Népfontról írt 1929-ben 
El hecho y la idea de la Unión Patriótica címmel publikált könyvében, míg José 
                                                      
30 RIAL, James H.: Revolution from Above: The Primo De Rivera Dictatorship in Spain, 
1923–1930. Cranbury, NJ.: Associated University Presses, Inc. 1986. 69. 
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Pemartín a diktatúra történelmi értékeit mutatja be Los valores históricos en la 
Dictadura española című, ugyancsak 1929-ben napvilágot látott munkájában. 
A diktatúra bukásának évében jelent meg Víctor Pradera könyve, amelyben a 
szerző a rendszer „elszalasztott alkalmait” elemzi. Munkája Al servicio de la 
patria: las ocasiones perdidas por la Dictadura címet viseli. 

Maga a tábornok is elemezte politikai rendszerét. 1929-ben El pensamiento 
de Primo de Rivera: sus notas, artículos y discursos címmel adott összefoglalást 
gondolatairól, majd a diktatúra bukása és a tábornok halála évében több könyv is 
megjelent saját tollából. Ezekben a katonai hatalomátvétel és maga a diktatúra – 
olykor kritikus – elemzését olvashatjuk (El golpe de Estado y la obra de la 
Dictadura, juzgados por el propio general Primo de Rivera, La obra de la 
dictadura, valamint Epistolario del dictador: la figura del General Primo de 
Rivera, trazada por su propia mano). 

Az 1940-es és 1950-es években Eduardo Aunós Pérez (Primo de Rivera, 
soldado y gobernante, 1944), valamint César González-Ruano (Miguel Primo de 
Rivera: la vida heróica y romántica de un general español, 194-?, El General 
Primo de Rivera, 1959) kutatták a tábornok személyét-személyiségét és életét. 
Az 1960-as években a történészek, kutatók mintha valóban megfeledkeztek 
volna Primo de Riveráról és diktatúrájáról, ugyanis a témában nem találtam 
ebben az évtizedben kiadott könyveket. Ana de Sagrera Miguel Primo de 
Rivera: el hombre, el soldado y el político című munkája 1973-ban jelent meg. 
Ugyanebben az évben Bases documentales de la España Contemporánea. Vol. 7. 
La dictadura. 1923–1930 címmel került a könyvesboltokba Ma Carmen García-
Nieto, Javier María Donezar és Luis López Puerta közös alkotása.  

Az 1980-as évek gazdagabbnak mutatkoznak. Még az évtized elején, 1982-
ben Manuel Tuñón de Lara irányításával született meg Spanyolország 
történetének újabb kötete, amely a spanyol válság, a primoriverista diktatúra, a 
Második Köztársaság, majd a spanyol polgárháború éveinek történeti elemzését 
adja (Historia de España. IX. La Crisis del Estado, Dictadura, República, 
guerra, 1923–1939, 1982). Jordi Casassas Ymbert (La dictadura de Miguel 
Primo de Rivera, 1923–1930) és Shlomo Ben-Ami (Fascism from above: the 
dictatorship of Primo de Rivera in Spain 1923– 1930.) 1983-ban publikálták 
munkáikat. Utóbbi szerzőnek értekezésem születésének évében jelent meg 
legújabb, El cirujano de hierro: la dictadura de Primo de Rivera (1923–1930) 
című könyve. Manuel Rubio Cabeza primoriverista diktatúrájáról készített 
részletes „krónikáját” (Crónica de la Dictadura de Primo de Rivera) 1986-ban 
publikálta. Javier Tusell és Genoveva García Queipo de Llano a spanyol–angol 
kapcsolatokat kutatták a diktatúra idején. Közös munkájuk (El dictador y el 
mediador: las relaciones hispanoinglesas durante la Dictadura de Primo de 
Rivera) ugyancsak 1986-ban jelent meg. Javier Tusell emellett Primo de Rivera 
hatalomra jutásának körülményeit vizsgálja és elemzi műveiben: 1987-ben jelent 
meg Radiografía de un golpe de estado: el ascenso al poder del general Primo 
de Rivera című könyve, amelyet négy évvel később La conspiración y el golpe 
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de estado de Primo de Rivera (septiembre 1923) címmel ellátott munkája 
követett. José Luis Gómez Navarro El régimen de Primo de Rivera című 
elemzése már az 1990-es évtized első alkotásai közé tartozik. Miguel Platón a 
spanyol monarchia tekintélyuralmi rendszer bevezetésére tett kísérletet fedezi fel 
a Primo de Rivera nevével fémjelzett időszakban, s ennek fényében elemzi XIII 
Alfonz királyságát. Munkája Alfonso XIII: de Primo de Rivera a Franco, la 
tentación autoritaria de la monarquía címmel 1998-ban jelent meg 
Barcelonában. Josep Santias de Bertran Primo de Riverát és rendszerét a spanyol 
állam történetén belül vizsgálta Miguel Primo de Rivera dentro la historia del 
estado español című, 2000-ben publikált munkájában. Ugyanebben az évben 
született meg José Luis de Villallonga La cruda y tierna verdad. Memorias no 
autorizadas című könyve. Primo de Rivera diktatúrájának elemzését adta 
továbbá Ramón Tamames és Xavier Casals Messeguer Miguel Primo de Rivera 
y Orbaneja címmel 2004-ben megjelent munkájukban. 

Primo de Rivera rendszere gyakorta kerül nagyító alá Mussolini diktatúrája 
kapcsán a nemzetközi politikában és a történészi kutatások során egyaránt – ám 
rendre kiderül, összehasonlításuk nem teljesen reális. Gyakori kérdés, vajon 
Miguel Primo de Rivera az olasz Mussolini-féle fasizmus követője volt-e; a 
spanyol diktátor maga fasiszta nézeteket vallott-e, stb. A témában számos 
elemző irodalom született. Gustavo Palomares Lerma a két diktátor 
külpolitikáját hasonlította össze Mussolini y Primo de Rivera: política exterior 
de dos dictadores című, 1989-ben megjelent munkájában. Ramón Tamames a 
spanyol és az olasz diktátorok lehetséges analógiájának kérdését illetően már 
könyvének címében kijelenti véleményét, mégpedig, hogy Primo de Rivera nem 
volt „sem Mussolini, sem Franco” (Ni Mussolini, Ni Franco: La dictadura de 
Primo de Rivera y su tiempo, 2008). Susana Sueiro Seoane Mussolini és Primo 
de Rivera diplomáciai kapcsolatait (Primo de Rivera y Mussolini: Las 
Relaciones diplomáticas entre dos dictaduras. 1923–1930), valamint Mussolini 
Primo de Riverára gyakorolt hatását (La influencia de Mussolini y su régimen en 
la dictadura de Primo de Rivera) mutatta be «Proserpina» című folyóiratban 
megjelent tanulmányaiban (1984). Javier Tusell tanulmánya Mussolini y Primo 
de Rivera: las relaciones políticas y diplomáticas de dos dictaduras 
mediterráneas címmel jelent meg 1986-ban. Julio Gil Pecharromán La Europa 
de las dictaduras: de Mussolini a Primo de Rivera y Salazar címmel írt 
tanulmányát a «Historia 16» című történeti folyóirat közölte 1983-ban. Harsányi 
Iván Spanyol dilemmák – spanyol megoldások a 19–20. század útvesztőjében 
című munkájában (2006) is kitér a két politikai rendszer összehasonlítására, 
valamint Katona Eszter Spanyol–olasz kapcsolatok a második világháború alatt 
című doktori értekezésében (2005) mutatja be a két ország kapcsolataival 
kapcsolatos kutatásainak eredményét. Lásd még: ORMOS – INCZE Miklós: 
i.m., valamint Diktátorok, diktatúrák: Ormos Mária, Székely Gábor, Krausz 
Tamás, Harsányi Iván, Pankovits József írásai. (Előszó: Erényi Tibor) Budapest: 
Napvilág Kiadó, 1997. 
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A Primo de Rivera család történetét maga a tábornok dédunokája, Rocío Primo 
de Rivera y Oriol írta meg fényképekkel illusztrált könyvében. Az Universidad de 
Complutense de Madrid-on végzett újságírónő és történész írása Los Primo de 
Rivera. Historia de una familia címen látott napvilágot 2003-ban. 

Ugyan értekezésünk gerincét Miguel Primo de Rivera csaknem hét 
esztendeig fennálló diktatórikus rendszere adja, a korszak kül- és belpolitikai 
jellegzetességei megkövetelték, hogy ezt az időintervallumot egy negyed 
évszázaddal visszafelé tágítsuk. Az előzményt, a kiindulópontot értelemszerűen 
1898, illetve a kubai és távol-keleti háború eseményei jelentették – melyek a 
nemzetközi historiográfiában az Amerikai Egyesült Államok és Spanyolország 
kapcsolatai tekintetében a legnagyobb figyelmet kapták.  

Az érintett országok külpolitikájának elemzéseiben a kubai háború egy 
pillanatra összefogta a történészi munkákat. Itt egyaránt találtunk rövidebb-
hosszabb tanulmányokat és terjedelmes elemző írásokat is, amelyek a háborút 
kiváltó okok-magyarázatok, és önigazolások elemzésén túl az Egyesült Államok, 
Spanyolország és Latin-Amerika hármas relációt igyekeznek bemutatni – 
sokszor a legapróbb részletességgel.  

A korabeli elemzések sorában említjük John Randolph Spears Our Navy in 
the War with Spain (1898); Henry Benajah Russell, Redfield Proctor és John 
Mellen Thurston szenátorok közreműködésével készített – több mint 800 oldalas 
An Illustrated History of Our War with Spain. Its Causes, Incidents and 
Results…(1898) című elemzését; Henry Watterson ugyancsak terjedelmes, 
csaknem 700 oldalas kötetben megjelent History of the Spanish–American War 
embracing a Complete Review of our Relations with Spain (1898); White 
Trumbull Our War with Spain for Cuba’s Freedom (1898), vagy Elbridge 
Streeter Brooks The Story of our War with Spain (1899) című munkáit.  

Természetesen hispán(-amerikai) részről is születtek írások a témában. Még a 
háború évében napvilágot látott Eduardo Oliver Copóns Los artilleros en la 
guerra con los Estados Unidos Madridban, Mariano José Madueño Asuntos 
hispano-americanos Barcelonában, valamint Félix de la Torre Apuntes acerca 
de la Guerra de los Estados Unidos de América con España című, Buenos 
Airesben publikált műve; utóbbi a spanyol Nemzeti Könyvtár jóvoltából az 
interneten is olvasható. Rafael María de Labra Aspecto internacional de la 
cuestión de Cuba című munkája 1900-ban jelent meg. José Francos Rodríguez a 
primoriverista diktatúra bukásának évében publikálta írását El año de la derrota: 
1898 címmel. 

Meg kell említenünk José Manuel Allendesalazar El 98 de los americanos 
címmel 1974-ben, Rafael Pérez Delgado 1898: el año del desastre című, 1976-
ban, illetve Julián Companys Monclús De la explosión del Maine a la ruptura de 
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España (1898) 1998-ban 
megjelent munkáját is. A háború első centenáriuma számos szerzőt késztetett a 
megemlékezésre. Közülük – a teljesség igénye nélkül – említenénk Agustín 
Remesal El Enigma del maine: 1898, el suceso que provocó la Guerra de Cuba, 
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¿accidente o sabotaje?; Félix Santos 1898, la Prensa y la Guerra de Cuba 1998-
ban megjelent könyveit, valamint a mexikói Leopoldo Zea két, 1898, ¿desastre 
o reconciliación? (2000) és El 98 y su impacto en Latinoamérica (2001) című 
írását. A spanyol külügyminisztérium is kiadvánnyal jelentkezett az esemény 
évfordulója kapcsán – Jaime de Ojeda Eiseley El 98 en el Congreso y en la 
prensa de los Estados Unidos című munkáját publikálva 2000-ben. 

1898, és az akkori események, és a kapcsolódó historiográfia bizonyos 
ismerete, valóban jó kiindulópontnak bizonyult, a kutatások ugyanis itt váltak 
nagyon összetetté és szerteágazóvá. A kubai háború rávilágított mind az 
Egyesült Államok, mind Spanyolország, s nem utolsó sorban Latin-Amerika kül- 
és belpolitikai helyzetére. 

A szakirodalmi elemzések javarészt a két állam kormányainak külpolitikai 
tevékenységét, szerepvállalását elemzik, de többségükben egymástól függet-
lenül, sokszor csak rövidebb alfejezetekben találkozhatunk kettejük viszonyának 
megemlítésével.  

Itt Juan Carlos Pereira Castañares (Introducción al estudio de la política 
exterior de España: siglos XIX–XX – 1983; Las Relaciones Diplomáticas entre 
España y América – 1992); Carlos Seco Serrano (La España de Alfonso XIII. El 
Estado y La Política. 1902–1931, 1996), Sebastián Balfour (Spain and the Great 
Powers in the Twentieth Century, 1999); Najib Abu Warda (La Política Exterior 
Española en el Siglo XX, 1994); Stanley G. Payne (Fascism in Spain, 1923–
1977, 1999; When Spain fascinated America, 2010); José María Jover Zamora 
(España en la Política Internacional, siglos XIX–XX, 1999) Gonzalo Fernández 
de la Mora és Nuño Aguirre de Cárcer (La Política Exterior de España, 1963); 
Juan Bautista Vilar (Las Relaciones Internacionales en La España 
Contemporánea, 1989); Arthur F. Loveday (Spain 1923–1948. Civil War and 
World War, 1948) neveit említhetjük – a teljesség igénye nélkül.  

Kiemelném James W. Cortada (Spain in the Twentieth-Century World. 
Essays on Spanish Diplomacy, 1898–1978, 1980) című munkáját is, amelyben a 
történész szerzőtársaival (Gerie B. Bledsoe, Frederick B. Pike) Spanyolország 
nemzetközi perspektíváit elemző tanulmányokat foglalja össze a karibi-
térségben 1898-ban elszenvedett veresége, és a spanyol demokratikus alkotmány 
1978-ban történt elfogadása közötti időszakban.  

XIII. Alfonz király J. L. Castillo-Pulche szerkesztésében és megjegyzéseivel 
kiadott Bizalmas naplója (Diario Intimo, 1961) is érdekes és fontos 
információkat oszt meg olvasóival a kor rendszerével, s XIII. Alfonz uralkodóvá 
válásával, uralkodásának nehézségeivel, valamint a fiatal király helyzetismereté-
vel és elképzeléseivel kapcsolatban. 

Mivel az Egyesült Államok Spanyolországétól teljesen eltérő politikai 
rendszerben és minőségben lépett a nemzetközi politika színpadára, elnökeinek 
számát, s az általuk követett külpolitikai programokat is figyelembe véve sokkal 
színesebb külpolitika-történettel és elemzéssel találkozhatunk. 
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Az Egyesült Államok külpolitikájának historiográfiája szinte végtelen. A XX. 
század első könyvei között jelent meg John Bassett Moore American Diplomacy. 
Its Spirits and Achievements (1905) című munkája. Említésre méltó J. Rives 
Childs az észak-amerikai külügyi szolgálat kialakulását, fejlődését adatokkal 
alátámasztó, American Foreign Service (1948) című írása, Hans J. Morgenthau 
az amerikai külpolitikáról adott elemzése (In Defense of the National Interest: A 
Critical Examination of American Foreign policy (1951), amely munkája 
Londonban American Foreign policy. A Critical Examination címen jelent meg 
1952-ben; vagy The Purpose of American Politics (1960) című műve, amelyben 
egyebek mellett egy fejezetet szánt az USA „külföldi missziójának”, de 
fontosnak tartjuk Victor Perlo amerikai imperializmust elemző írását (American 
Imperialism, 1951) is. 

Alexander DeConde részletesen ír az Amerikai Egyesült Államok kül- és 
belpolitikájának történetéről (A history of American Foreign Policy, 1971); s a 
történész figyelmét a Latin-Amerikában az USA-val szemben táplált 
úgynevezett „jenkifóbia”  sem kerülte el. Köszönhetően munkájának, észak-
amerikai szemmel is értékelhetjük a latin-amerikai köztársaságok USA-ellenes 
érzületét. DeConde is kitér az Egyesült Államok külpolitikai elszigeteltségének 
–elhatárolódásának kérdésére, s ezzel kapcsolatos álláspontját 1957-ben 
megjelent Isolation and Security című munkájában fejti ki.  

John Holladay Latané 1907-ben adta ki America as a World Power című 
könyvét; 1918-ban From Isolation to Leadership – A Review of American 
Foreign Policy című írása jelent meg, majd David W. Wainhouse-szal közösen 
írt munkája bő két évtizeddel később, 1940-ben látott napvilágot A History of 
American Foreign Policy (1776–1940) címmel. Julius W. Pratt és Samuel Capen 
A History of US Foreign Policy (1955) címmel megjelent munkájukban érdekes 
elemzését adják az észak-amerikai külpolitika történetnek, melyben egyebek 
mellett helyet kap az USA pánamerikanista programja, Latin-Amerika, s ezen 
belül Wilson és a mexikói forradalom, avagy az Egyesült Államokat nélkülöző 
Népszövetség témái is. Jean-Baptiste Duroselle (Política Exterior de los Estados 
Unidos. De Wilson a Roosevelt. 1913–1945, 1965), André Maurois (A History of 
the USA from Wilson to Kennedy, 1964); és Ronald E. Powaski (Toward an 
Entangling Alliance. Isolationism, Internationalism and Europe: 1901–1950, 
1991) is értékes külpolitikai elemzéseket adnak. Robert D. Schulzinger 
American Diplomacy in the Twentieth Century (1984) című munkájában az USA 
külpolitikáját elemzi az 1898 és 1976 közötti időszakban, míg Ruhl Jacob 
Bartlett az amerikai diplomácia külkapcsolatainak fontos dokumentumait (The 
Record of American Diplomacy. Documents and Readings in the history of 
American Foreign Relations, 1947) gyűjtötte össze, amely ugyancsak igen 
hasznos forrásként szolgált. 

Az Amerikai Egyesült Államok és Spanyolország kapcsolatát elemző-
bemutató témában összesen két olyan nemzetközi doktori értekezést találtunk, 
melyek a nevezett időintervallumban kutatják a spanyol–észak-amerikai relációt: 
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időrendben az első az észak-amerikai Diana Frost Todd munkája (The United 
States and Spain during the Regime of Primo de Rivera, 1967), a másik a 
spanyol José Antonio Montero Jiménez kutatásai eredményeit részletességgel 
bemutató értekezése (El despliegue de la potencia americana: las relaciones 
entre España y los Estados Unidos, 1898–1930, 2006). Shirley Fulton Jackson 
doktori értekezése (The United States and Spain, 1898–1918, 1967) is a két 
állam kapcsolatait kutatja-elemzi ugyan, de – mint azt címe is jelzi – tanulmánya 
csupán a kubai háború és az első világháború vége közötti időszakot fedi le. 

A New York-i születésű történész, diplomata, az Egyesült Államok 
spanyolországi nagykövete (1942–1944), Carlton J. Hayes The United States 
and Spain – An Interpretation című, 1951-ben kiadott könyvében a két ország 
kapcsolatát mutatja be a XVIII. századtól, s elemzését a Franco-diktatúra közepe 
táján zárja. 

A fentiekben említett Shirley Fulton doktori értekezését is forrásként 
használó James W. Cortada 1978-ban napvilágot látott műve a Two Nations 
Over Time – Spain and the United States, 1776–1977 címet viseli, amelyben a 
szerző az Egyesült Államok születése és Spanyolország első demokratikus 
parlamenti választásainak éve között eltelt két évszázad során vizsgálta a két 
állam kapcsolatait történelmük fontos fejezeteiben.  

Rodrigo Botero Ambivalent Embrace – America’s Troubled Relations with 
Spain from the Revolutionary War to the Cold War (2001) című könyvében a két 
ország kapcsolatainak hol „ellenséges” és „rivalizáló” , hol „eseménytelen”, hol 
pedig „barátságos” fejezeteit mutatja be, kitérve – egyebek mellett – 1898 
eseményeire, ezek politikára, kereskedelemre, stb. gyakorolt hatásaira, a 
primoriverista diktatúrára, vagy akár a spanyolellenes propagandára is. 

E tanulmányok sorában említést érdemel Tari Adrienn, aki egyetemünkön 
benyújtott, s 2011-ben megvédett, A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-
európai politikája című doktori értekezésében részleteiben elemzi a korabeli 
spanyol külpolitikai programot, amelyben kitér a spanyol–amerikai 
kapcsolatokra is. 

Az Amerikai Egyesült Államok és Spanyolország kapcsolatainak kérdéseire a 
Latin-Amerika történelmével, illetőleg az USA, és természetesen Spanyolország 
Latin-Amerikát érintő politikájával foglalkozó írások is választ adnak, 
következésképpen ezeket sem hagyhattuk figyelmen kívül. John Holladay 
Latané az USA és Latin-Amerika közötti relációt is elemzésének vetette alá, s a 
témában a XX. század első két évtizede folyamán két műve jelent meg: 1900-
ban Diplomatic Relations of the United States and Spanish America, és 1920-
ban The United States and Latin America.  

Samuel Flagg Bemis az Egyesült Államok Latin-Amerika-politikáját elemzi 
gondos alapossággal. 1943-ban New Yorkban megjelent munkájának címe: The 
Latin-American Policy of the United States – An Historical Interpretation.  
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Mellettük megemlítendő a Manuel Lucena Salmoral szerkesztésében 
megjelent, számos neves történész közreműködésével elkészített Historia de 
Iberoamérica (1988) című kötetsorozat, melynek 3. részében Anderle Ádám 
neve fémjelzi a Populizmus (1929–1948) témájában íródott fejezetet.  

A Sergio Guerra és Alberto Prieto szerzőpáros Estados Unidos contra 
América latina: dos siglos de agresiones (1978) című tanulmányában a szerzők 
kronológiai sorrendben mutatják be az Egyesült Államok latin-amerikai 
beavatkozásait 1795 és 1942 közötti időszakban. 

A Spanyolország, Latin-Amerika és Egyesült Államok alkotta háromszög 
kapcsolataira is erőteljes hatással bíró spanyolellenes propaganda igen széles 
körben keltette fel a történészek érdeklődését. Maga a „fekete legenda” 
történelmi háttere, fejezetei ma már jól kutatott téma, mondhatjuk, világszerte, 
ám a hispán–amerikai kapcsolatokat érintő részeivel a mai napig csupán az 
észak-amerikai Philip Wayne Powell (Tree of Hate: propaganda and prejudices 
affecting United States relations with the Hispanic world, 1971, 2008) és a 
spanyol–francia származású Luis Español Bouché (Leyendas Negras, Vida y 
Obra de Julián Juderías. 1877–1918. La leyenda negra antiamericana, 2007) 
foglalkoztak behatóan.  

Nem hagyhattam figyelmen kívül Dario Fernández Florez La Herencia 
Española en los Estados Unidos (1981) című könyvét sem, amelyben a történész 
a spanyolok Újvilágba történő érkezésétől kezdődően vizsgálja a spanyolok által 
az Észak-Amerikában és az észak-amerikai népre, kultúrára hagyott örökségét, 
nyomait, s amely művében a szerző kitér az említett fekete legenda kérdésére is. 
A témának magunk is külön fejezetet szentelünk. Ez – megítélésünk szerint – 
értekezésünk másik újdonságértékét adja azáltal, hogy az eddig megjelent írások 
(primér források és elemzések) átfogó szintézisét adja, amely a magyar 
történészkutatók számára bizonyára sok érdekes új információval szolgál alapul 
további kutatásaikhoz – noha el kell ismernünk, hogy a témában megjelent 
összes dokumentumhoz sajnos nem fértünk hozzá31.  

Az 1929-es sevillai ibér-amerikai, valamint a barcelonai nemzetközi ipari 
kiállítás irodalma – érdekes módon – meglehetősen szerény, s a két kiállítás 
súlyában való eltérést historiográfiájuk is jól tükrözi. Andalúzia expójával 
szemben a katalán főváros rendezvénye szemmel láthatóan kevesebb kutató 
érdeklődését keltette fel. Erre talán magyarázatul szolgál, hogy a vele egyidőben 
megrendezésre került sevillai kiállításon Latin-Amerika köztársaságai mellett az 

                                                      
31 A „fekete legenda” kialakulásának, pontos meghatározásának, történetének szánt 
fejezet természeténél fogva olyannyira összefonódott az érintő historiográfiai 
elemzéssel, hogy úgy éreztem, nem lenne szerencsés kiszakítani az ott bemutatott, eddig 
megszületett, s általunk hozzáférhető irodalmat, ezért a témára vonatkozó historiográfiai 
ismertetőre a vonatkozó fejezetben térek ki. 
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Amerikai Egyesült Államok díszvendégként és egyben kiállítóként is megjelent, 
következésképpen a katalán főváros eseménye európai koordináták között maradt. 

Katalónia Könyvtárában (Biblioteca de Catalunya) a barcelonai expóval 
foglalkozó kiadványok sorában az elsők között találjuk Manuel Gómez-Moreno 
Exposición internacional de Barcelona: „el arte en España” című, 1929-ben 
kiadott írását, amit az 1926 és 1929 között a barcelonai kiállításra épült, 1934 óta 
Katalónia Nemzeti Múzeumaként (Museo Nacional de Arte de Cataluña) 
működő Nemzeti Palota (Palacio Nacional) is kiadott El Arte en España: Guía 
del Museo del Palacio Nacional Exposición Internacional de Barcelona 1929 
címmel. Ennek egy pédányát a madridi Nemzeti Könyvtár őrzi. Ricardo García 
Prieto barcelonai kiállítás verses történeti leírása 1930-ban látott napvilágot 
Poema histórico descriptivo en verso de la exposición Internacional de 
Barcelona: año 1929 címmel. 

Ignasi de Solà-Morales La Exposición Internacional de Barcelona, 1914–
1929: arquitectura y ciudad című könyvét 1985-ben adta ki – egyik példánya 
megtalálható a Spanyol Nemzeti Könyvtárban is. A barcelonai könyvtárban 
találunk még néhány, a kiállítással foglalkozó irodalmat, leírást, melyek 
többségét vagy maguk a kiállítás szervezői adhatták ki, vagy szerzőjük nem 
ismert. Ezen felül kisebb tanulmányokat olvashatunk a barcelonai kiállítás 
témájában, úgy mint Adolf Beltran La Exposición Internacional de Barcelona de 
1929. Un apunte moderno entre el monumentalismo de masas: de Puig i 
Cadafalch a Mies van der Rohe című írását, amely a «Lars: cultura y ciudad» 
című folyóirat 14. számában jelent meg 2009-ben.  

A sevillai rendezvény tiszteletére Nicolas Dominguez Yllán állított össze 
verseskötetet La Exposición Ibero-Americana: por el mundo, por España y por 
la paz: Poemas címmel 1927-ben.  

Rafael de Penagos Exposición General Española, Sevilla 1929 című, a 
kiállítás évében megjelent munkája lehet az első az elemző írások listáján. Az 
ibér-amerikai kiállítás történetét, hátterét, a város életére gyakorolt hatását 
kutatók Eduardo Rodríguez Bernal munkáit tekintik alapműnek, egyben 
kutatásaik kiindulópontjának. A szerzőnek három munkája született meg e 
témakörben: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929 
(1994); La Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929 a través de la prensa 
local: su génesis y primeras manifestaciones (1905–1914) (1981), valamint La 
modernización y financiación de las infraestructuras urbanas de Sevilla con 
motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Manuel Trillo de Leyva La 
exposición iberoamericana: la transformación urbana de Sevilla című munkája 
1980-ban jelent meg. Alfonso Braojos Alfonso XIII y la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929 (1992) című könyvében a kiállítás elemzése 
mellett hangsúlyt fektetett a spanyol uralkodó előkészületekben való 
szerepvállalására is. Az ő műveiken túl inkább hosszabb-rövidebb 
tanulmányokkal találkozhatunk, amelyek egy része a kolumbuszi felfedezések 
V. centenáriumának, valamint az évfordulón, 1992-ben megnyílt sevillai 
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világkiállítás tiszteletére készült – közülük jónéhány szerencsére az interneten is 
elérhető. Ilyen például ugyancsak Alfonso Braojos Garrido tanulmánya, amely 
La Exposición Iberoamericana de 1929. Sus orígenes: utopía y realidad en la 
Sevilla del siglo XX címmel az «Andalucia y América en el siglo XX : Actas de 
las VI Jornadas de Andalucia y América» nevű kiadvány 1. számában jelent meg 
1986-ban. Ugyanitt olvashatjuk Francisco Javier Sánchez-Cid Gori: La 
Exposición Iberoamericana de Sevilla: la fase crítica de los primeros logros 
(1914–1922), Leandro Álvarez Rey La Exposición Iberoamericana de Sevilla en 
la Liquidación del Certamen: Las Conferencias del Ateneo (1930–1931), María 
José Ruiz Acosta Hacia el gran reto: la labor de la prensa en la preparación de 
la exposición Iberoamericana de 1929, valamint Encarnación Lemus López La 
Exposición Iberoamericana en los años de la dictadura: Las Dos comisrias 
regias: Colombí y Cruz Conde (1923–1929) című tanulmányát is. Nagyon 
részletes María Teresa Solano Sobrado Antecedentes Históricos de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla című, a «Cuadernos de Historia Moderna y 
Contemporánea» VIII. számában (1986) közzétett tanulmánya is. Francisco 
Melero Ochoa América en Sevilla: Exposición Ibero-Americana de 1929 (2004) 
című kis füzete is tartalmaz érdekes információkat. Munkájában a korabeli 
sajtóban megjelent írásokra is hivatkozik, azok egy-egy vonatkozó részletét 
idézi. A María Isabel Alvaro Zamora szerkesztésében kiadott Las exposiciones 
internacionales: arte y progreso című kötetben kapott helyet Alfredo José 
Morales Martínez Sevilla, la Exposición Ibero-americana de 1929 y la 
Exposición Universal de 1992 című, a két kiállítást összehasonlító tanulmánya, 
míg Ignacio Narbona írása a «Historia» című folyóirat 16. számában jelent meg, 
ugyancsak La exposición Iberoamericana de Sevilla (1929–30) címmel. Manuel 
Giménez Fernández a kiállítás konklúzióját írta meg szigorú hangvételű, 
számadatokra is támaszkodó, Sevilla y la Exposición de 1929: Controversias y 
Problemas (1989) című munkáját. Juan Carlos Pereira y Castañares és Ángel 
Cervantes Conejo is szentelt egy rövid alfejezetet a kiállítás témájának Las 
relaciones diplomáticas entre España y América című könyvükben (1992). 
Fontos ismételten megemlíteni José Antonio Montero Jiménez: El Despliegue de 
la Potencia Americana. Las Relaciones Entre España y los Estados Unidos 
(1898–1930) című Ph.D értekezését, amelyben felbecsülhetetlen értékű 
diplomáciai levelezésekkel támasztja alá kutatómunkájának eredményeit, és 
részleteiben elemzi az ibér-amerikai kiállítás észak-amerikai vonatkozását.  

A sevillai expónak van egy igen kevéssé kutatott, mégis a rendezvény szerves 
részét képező alfejezete is, nevezetesen az úgynevezett „gyarmati kiállítás”, 
amire Ángel Sánchez hívja fel a figyelmet África en Sevilla: La Exhibición 
Colonial de la Exposición Iberoamericana de 1929 című tanulmányában. 
Továbbá, a város történetével foglalkozó munkákban is találunk információkat, 
adatokat a kiállításra vonatkozóan.  
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Természetesen a korabeli spanyolországi sajtó (ABC Madrid, ABC Sevilla, 
La Vanguardia, El Liberal, El Noticiero Sevillano, Correo de Andalucía, stb.) is 
foglalkozott a kiállítások ügyével, annak propagálásával, s egy-egy 
sajtóorgánum a rendezvények hivatalos információs lapjává lett. A katalán 
kiállítás esetében a Diario Oficial de la Exposición Internacional de Barcelona 
elnevezésű hetilap számolt be az esemény fontosabb momentumairól 1929 
augusztus és 1930 március között. Az ibér-amerikai expó két teljes évtizeden át 
elhúzódó előkészületi folyamatairól, nehézségeiről és az előrelépésekről a La 
Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla című folyóirat munkatársai a 
kezdetektől (1911) a lehető legrészletesebben, hitelesen, részrehajlás nélkül és a 
legnagyobb odaadással tájékoztatták olvasóikat. Nehezen ugyan, és nem is teljes 
terjedelemben, de az Universidad de Sevilla internetes archívumában olvashatók 
a nevezett újságok32. 

A szervezők elkészíttették mindkét rendezvény hivatalos útmutatóját. A 
katalán kiállítással kapcsolatosan a Guía Oficial de la Exposición Internacional 
de Barcelona, illetve a Catálogo Oficial de la Exposición Internacional de la 
Exposición de Barcelona, míg a sevillairól a Sevilla Exposición Ibero-
Americana, 1929–1930. Guía Oficial című kiadványok szolgálnak értékes 
információval. Utóbbi teljes terjedelmében olvasható az interneten is33. 
A Sevillában rendezett ibér-amerikai kiállítás kapcsán felhasználtam a The 
National Geographic című folyóiratnak a kiállítás évében megjelent, a kor 
Spanyolországát bemutató, rendkívül tanulságos márciusi számát is.  

A kiállításokkal az észak-amerikai történészek vajmi kevéssé, talán 
kijelenthetjük, egyáltalán nem foglalkoztak. Ez a sevillai ibér-amerikai kiállítás 
esetében igencsak meglepő, hiszen az Egyesült Államok hivatalos meghívottként 
is részt vett az eseményen. Az általunk elemzett észak-amerikai lapok 
alkalmanként említették ugyan a kiállítások ügyét, de rendszeres 
információközlésről nem igazán beszélhetünk. Az Egyesült Államok kormánya 
által finanszírozott Pánamerikai Unió Közlönye (Bulletin of the Pan-American 
Union) 1927. (Vol. LXI.), valamint 1928. (Vol. LXII.) kiadványaiban egy-egy 
cikk erejéig foglalkozik mind a barcelonai, mind a sevillai kiállítás témájával. A 
diplomáciai dokumentumok, s az azokat elemző írások azonban tárgyalják a 
témát, s ezekből is sok hasznos információhoz juthattunk34. 

                                                      
32 http://fondosdigitales.us.es/fondos/grupos/32/ (2011. december 17.) 
33 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bivian/media/flashbooks/raros_en_el_escaparate 
/006_sevilla_exposicion_iberoamericana_1929-30/ (2011. december 17.) 
34 A nevezett rendezvényeknek, különösképpen az értekezésem szempontjából nagyobb 
jelentőségű sevillai ibér-amerikai kiállításnak külön fejezetet szenteltem. Mivel a két 
kiállítás ügye, előkészületei nagyvonalakban egybeesnek, s az azokat tárgyaló szakiro-
dalmak is átfedéssel tárgyalják őket, magam is közös fejezetben adok helyet a két 
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A földrajzi távolság, és a ritka történelmi találkozási pontok ellenére a 
magyar történészek kutatómunkája elismerést érdemel, és a nemzetközi 
kapcsolatok terén egyre nagyobb érdeklődést mutat. A témában a magyar 
történészek elsőként említendő Anderle Ádám Spanyolország története (1999), 
és Harsányi Iván Spanyol dilemmák – Spanyol megoldások a 19–20. század 
útvesztőjében (2006), valamint a nemrégiben napvilágot látott A félperifériától a 
centrum felé. Spanyolország és Portugália a „hosszú 19.” és a még hosszabb 20. 
században (2011) című munkája. 

Anderle Ádám az ibér ország mellett különös figyelmet szentelt a dél-
amerikai szubkontinens történelmének. Latin-Amerika története (1998, 2010); 
Kuba története (2004); Modernización e Identidad en América Latina (2000); 
Szabadságra született Amerikánk – Portrék a latin-amerikai függetlenségi 
háborúkról (1983) Távol Istentől – és Közel az Egyesült Államokhoz (1985), 
vagy Nemzettudat és Kontinentalizmus Latin-Amerikában a XIX. és a XX. 
században (1989) című írásai csak néhány példa a gazdag tudományos munkát 
felvonultató listáról. Latin-Amerika története kapcsán kötelességünk 
megemlíteni egyetemünk Latin-Amerika tanszékének (1967) megteremtőjét, 
Wittman Tibort, aki egyebek mellett megírta Latin-Amerika történetét (1978). 

Latin-Amerika történetének különböző fejezeteinek kutatói sorában ki kell 
emelnünk Horváth Gyula (Tanulmányok Latin-Amerikai történetéből, 1993; 
Tanulmányok a mexikói forradalomról, 1995; Capítulos de la historia de 
México, 2005, stb.) munkáit is. A Kaposvári Egyetem történészprofesszora a 
XIX. és XX. századi Latin-Amerika politikai és gazdaságtörténelmének – és 
különös tekintettel annak a pozitivizmust, populizmust, és Mexikót érintő 
fejezeteinek – gondos elemzésével nagyban hozzájárult az általunk kutatott 
országok egymással fenntartott kapcsolatainak, viszonyainak pontosabb 
megismeréséhez.  

Az Amerikai Egyesült Államok kül- és belpolitika-történetének kutatásával 
hazánkban legbehatóbban Hahner Péter (Az Egyesült Államok elnökei, 1998, 
2006) és Magyarics Tamás (Az Egyesült Államok külpolitikájának története, 
2000; Az Amerikai Egyesült Államok története, 2008) foglalkoztak, míg az 
Egyesült Államok sajtótörténete témakörében Csillag András Joseph Pulitzer és 
az amerikai sajtó (2000) című könyve emelendő ki. Egyetemünkön Kökény 
Andrea nevét kell megemlítenünk aki 2005-ben Angol-amerikaiak Texasban 
1821–1845 címmel írta doktori értekezését.  

Mindezek az írások, tanulmányok, kiegészülve a kor latin-amerikai 
gondolkodóinak, politikusainak írásaival teszik csaknem teljessé témánk 
historiográfiáját, s vele együtt alapos ismeretét. Közöttük elsőként érdemelnek 
említést José Martí (Nuestra América, 1909; Cuba, Nuestra América, Los 

                                                                                                                                   
esemény bemutatásának. Természetszerűleg az ibér-amerikai kiállítás arányaiban is jóval 
nagyobb hangsúlyt és teret kapott, mint Barcelona rendezvénye.  
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Estados Unidos, 1973; Política de Nuestra América, 1977, valamint José Martí 
magyar nyelvre lefordított, válogatott írásait összefoglaló kötete A mi 
Amerikánk címmel, 1973., stb.); Simón Bolívar levelei (lásd: Benyhe János 
fordításában megjelent Simón Bolívar írásai, 1976); José Vasconcelos (Hispano-
América frente a los nacionalismos agresivos de Europa y Norteamérica...,1934; 
Bolivarismo y monroísmo: temas iberoamericanos, 1935; La Raza Cósmica: 
misión de la Raza iberoamericana, 1966); José Enrique Rodó (Ariel, 1929) 
munkái is, melyek az Egyesült Államok agresszív, imperialista politikájára 
összpontosítanak, és latin összefogásra szólítanak fel. 

Elsősorban Madridban Spanyolország Nemzeti Könyvtárában (Biblioteca 
Nacional de España), Tallahassee, Florida állam fővárosának Strozier 
Könyvtárában (Strozier Library), a Magyar Országgyűlési Könyvtárban, a 
budapesti Szabó Ervin Könyvtárban, valamint a Szegedi Tudományegyetem 
Könyvtárában található könyveket használtam az értekezés forrásaiként. 
Szerencsére ma már az interneten is elérhető számos olyan dokumentum, könyv, 
amelyek igen hasznos forrásként szolgálnak. A szerzői jogvédelem alatt állók 
csak részben, az attól mentes írások azonban teljes egészében elolvashatók. E 
weboldalak szerkesztőinek köszönhetően a korabeli elsődleges források száma 
nagyságrenddel nőtt35. 

                                                      
35 Az Internet Archive észak-amerikai non-profit vállalkozásnak köszönhetően létrejött, 
úgynevezett Internet Könyvtár (Internet Library) nagy segítségemre volt a kutatások 
folyamán szükségesnek bizonyult írások (köztük szépirodalmi és történeti könyvek, 
diplomáciai, politikai dokumentumok, különféle kiadványok, folyóiratok, stb.) ingyenes 
hozzáférhetősége tekintetében. Általa a kutatás menete könnyebb, gyorsabb lett. Az itt 
található dokumentumok, könyvészeti anyagok teljes terjedelmükben, mindenféle 
korlátozás, regisztráció avagy kötelezettség nélkül olvashatók. http://www.archive.org 
/index.php (2011. december 17.); A http://books.google.com/advanced_book_search 
oldalon megtalálható könyvek úgyszintén ingyenesen, de csak részleteikben olvashatók. 
(2011. december 17.) 



 

A MÚLT LENYOMATA: A SPANYOLELLENES „FEKETE LEGENDA”  

„Kering a világban egy, az igazságéhoz hasonlatos öltözékbe bújtatott, 
abszurd és tragikus, a múlt emlékeiből és a jelen megvetéseiből született 
legenda, melynek értelmében, akarjuk vagy sem, mi spanyolok – egyénileg és 
együtt is – kegyetlenek, kíméletlenek, a barbár mutatványok kedvelői, a kultúra s 
haladás mindennemű megnyilatkozásának ellenségei vagyunk. […] Ez a legenda 
nem a múltról szól, hanem olyasvalami, ami hatással van a jelenre, amely a 
halottak tevékenységét az élőkön folytatja, és amely megtöri történelmünket […]. 
Felmérhetetlen károkat okoz nekünk és hatalmas akadályt gördít nemzeti 
fejlődésünk elé.”                                                            (Julián Juderías y Loyot)36 

A fekete legenda évszázadai 

A XVI. században nem csupán Kolumbusz karavellái indultak az Újvilágba, 
hanem az érkezésüket követően ottlétük, és tevékenységeik alapján róluk 
kialakult híresztelések, elbeszélések is, amelyek egy szempillantás alatt 
világszerte feketére festették Spanyolország hírnevét.  

Ennek egyik kiindulópontját a XVI. században az Indiákon működő spanyol 
dominikánus szerzetes, Bartolomé de las Casas atya, az „Indiánok védelmezője”  
jelentette, akinek Rövid beszámoló az Indiák elpusztításáról37 című munkája 
szolgálhatott ürügyként az Újvilágba érkezett hódító, majd gyarmatosító 
spanyolok elleni vádak megfogalmazására, s egyben „a leghatékonyabb fegyvert 
adta az európai hatalmak kezébe ahhoz, hogy bebizonyítsák: Spanyolország 
erkölcsileg alkalmatlan és képtelen amerikai monopóliumának megtartására”38.  

                                                      
36 JUDERÍAS, Julián: La leyenda negra y la verdad histórica. Contribución al estudio del 
concepto de España en Europa, de las causas de este concepto y de la tolerancia religiosa 
y política en los países civilizados. Madrid: [s.n.] 1914. 5–6; 14; 
http://www.archive.org/stream/laleyendanegrayl00jude#page/n7/mode/2up 
(2011. december 11.) 
37 Bartolomé de las Casas írása eredeti formában „Brevísima Relación de la Destrucción 
de las Indias” címmel került napvilágra. Nyomtatásban spanyol nyelven először 1552-
ben jelent meg Sevillában, s azóta számtalan kiadást ért meg: legutóbb 2008-ban került 
az olvasók elé Isacio Pérez Fernández jóvoltából a madridi Tecnos kiadó gondozásában. 
Magyarországon 1999-ben Budapesten a Paulus Hungarus, valamint Szentendrén a 
Kairosz könyvkiadók publikálták. A magyar fordítás Zsom Dorottya munkája. 
38 SEPÚLVEDA MUÑOZ, Isidro: El sueño de la Madre Patria: Hispanoamericanismo 
y nacionalismo. Madrid: Marcial Pons Ediciones de Historia, S. A., 2005. 227. 
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Las Casas Sevillában publikált munkája – köszönhetően a nyomtatás 
elterjedésének is – hamar befogadókra és lelkes propagandistákra talált Európa-
szerte, akiknek segítségével idővel Latin-Amerikán át az Egyesült Államokba is 
eljuthatott.  

A „fekete legenda” néven elhíresült spanyolellenes propagandához a 
„spanyol politikai, katonai, gazdasági és vallási hatalommal a 14. századot 
követő mintegy négy évszázad során Európában összeütköző népek – főként 
olaszok, németek, franciák, angolok, hollandok, portugálok, valamint (a spanyol 
földről elűzött) zsidók” – mind-mind hozzátették a maguk legtöbbször félelem és 
irigység táplálta sérelmeit tartalmazó fejezeteket, írja Powell39.  

A hódítás során elkövetett kegyetlenségeik mellett a spanyolok európai 
viselkedése is a tárgyalóasztalra került, s a „bírák”  ítéletete szerint „Spanyol-
ország […] az intolerancia, a fanatizmus képviselője; műveletlen és végtelenül 
hasznavehetetlen […]; áruló, züllött, kegyetlen, kapzsi, és teljesen bigott nép; a 
Római Katolikus Állam-Egyház ördögeinek megtestesítője, az Újvilág barbár 
hódítója […]”40. A Las Casas-féle spanyolellenes propagandának lelkes és sikeres 
terjesztői akadtak Európa-szerte41.  

                                                      
39 A hollandok és angolok a spanyolokkal amerikai vizeken vívott csatározásaik miatt 
nehezteltek a spanyolokra. Hollandiát ezen túlmenően II. Fülöp németalföldi zsarnoksága 
is a spanyolellenes propaganda terjesztésére késztette. A spanyolok itáliai jelenléte, az 
aragón korona mediterrán aspirációi (Szicília, Nápoly, Szardínia), továbbá a katalánokkal 
vívott kereskedelmi rivalizációja következtében az olaszok már a XIII. század óta nem 
szívlelték a spanyolokat. A világbirodalmi státus elvesztésébe belenyugodni képtelen, és 
Róma 1527-es „kifosztását” (Sacco di Roma) elszenvedő Itália számtalan sérelmet talált a 
fekete legenda olasz fejezetének bővítésére. A franciák és a portugálok esetében még 
Spanyolország Újvilág-béli hódításai, valamint az ott kialakított spanyol gyarmatbirodalom 
volt a sértettség és féltékenység legfőbb oka, s lett spanyolellenes propagandájuk alapja. A 
szefárd-zsidók a bigott katolikus Spanyolországból történt kiűzetésüket nem tudták 
megbocsájtani. A XVI. századra gyakorlatilag teljessé vált a spanyolok kegyetlenségeiről, 
ostobaságairól, műveletlenségéről, bigott katolicizmusáról elhíresült fekete legenda, 
amelyet idővel Spanyol-Amerika is alkalmazott, mi több, a hispanofóbia soron következő 
állomása az Amerikai Egyesült Államok lett. Következésképpen földrajzi értelemben véve 
két fekete legendáról beszélhetünk: egyfelől a XIII. századi Itáliából elinduló „európai 
fekete legenda, amely – Isidro Sepúlveda szavaival – a spanyol külpolitikával szembeni 
propaganda-eszköz”, illetve az 1552-es Las Casas-féle beszámoló Sevillából az Újvilágba 
tartó „amerikai fekete legenda”, amely Spanyolország későbbi – latin-amerikai – „szocio-
politikai befolyását” igyekezte megakadályozni, tönkretenni; POWELL, Philip Wayne: 
Tree of Hate: Propaganda and Prejudices Affecting United States Relations with the 
Hispanic World. New York: Basic Books, 1971. 10; 39–41; 113–130., SEPÚLVEDA 
MUÑOZ: i.m. 226. 
40 JUDERÍAS: i.m. 17–18., POWELL: i.m. 6. 
41 Orániai Vilmos Apologia (Apologie ou défense de... Guillaume... prince d'Orange... contre 
le ban et edit publié par le roi d'Espagne..., 1580), Antonio Pérez Beszámoló (Relaciones de 
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A „spanyolokkal szembeni szisztematikus előítéleteken alapuló propaganda” 
több évszázados múlttal rendelkező történelmi jelenség, neve azonban száz 
esztendős sincs. Eredetének, történetének, fejlődésének kutatására számos 
történész vállalkozott, ám még ma sem tudni teljes bizonyossággal, ki volt a 
névadó, ki használta elsőként a kifejezést42. A fekete legenda témáját kutatók 
közül legtöbben – tévesen – Julián Juderíast tekintik a fogalom megalkotójának43. 

                                                                                                                                   
Antonio Perez, Secretario de Estado, que fue, del Rey de España Don Phelippe II, deste 
nombre, 1594), valamint Reginaldo/Renaldo González Montano/Reginaldus Gonsalvius 
Montanus álnéven Antonio del Corro Exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición 
española (1567) című munkái talán a legrégebbi spanyolellenes propaganda-művek. 
Mellettük érdemes megemlíteni John Foxe Mártírok könyve (Foxe’s Book of Martyrs; or A 
History of the Lives, Sufferings, and Triumphant Deaths of the Primitive as well as Protestant 
Martyrs; from the Commencement of Christianity to the Latest Periods of Pagan and Popish 
Persecution) néven ismerté vált, eredetileg azonban Actes and Monuments of these Latter 
and Perillous Days, Touching Matters of the Church (1563) címen megszületett írását is; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Reginaldo_Gonz%C3%A1lez_de_Montes (2012. január 10.); 
ESPAÑOL BOUCHÉ, Luis: Leyendas negras. Vida y obra de Julián Juderías (1877–1918). 
La leyenda negra antiamericana. Valladolid: Junta de Castilla y León: Consejería de Cultura 
y Turismo, 2007. 182., PÉREZ, Joseph: La leyenda negra. (eredeti címén: La légende noire 
de l’Espagne. ford. Carlos Manzano) Madrid: Gadir Editorial, S. L. 2010. 65–69., BÁN 
Mónika Edina: Múltkép és életrajz a XIX. századi spanyol történetírásban. (Doktori 
értekezés) Szeged, 2009. 13–14., SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. 226., http://es.wikipedia.org 
/wiki/Leyenda_negra_espa%C3%B1ola; http://en.wikipedia.org/wiki/The_Acts_and_ 
Monuments; http://en.wikipedia.org/wiki/Foxe%27s_Book_of_Martyrs (2012. január 10.); 
Lásd még: MOZLEY, James Frederick: John Foxe and his Books. Madison: The University 
of Wisconsin; Society for promoting Christian knowledge, 1940. 
42 ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 11; 15. 
43 Julián Juderías y Loyot (1877–1918): spanyol történész, szociológus, irodalomkritikus, a 
madridi El Debate című napilap, valamint a La Lectura című kulturális folyóirat 
tehetséges, számos alkalommal álnéven publikáló újságírója volt: előbbi lap esetében 
Marcos de Obragón, míg utóbbinál Bénder néven aláírt publikációk mind Juderías munkái. 
A La Lectura című folyóiratban publikáltak a spanyol kulturális élet olyan nagyságai mint 
Ortega y Gasset, Antonio Machado, vagy Azorín. Juderías újságírói munkája mellett a 
spanyol külügyminisztérium tolmácsa volt, de segédkezett XIII. Alfonz I. világháború-béli 
jótékonysági munkájában is. 1914-ben megkapta a francia Becsületrend kitüntetését. 
Juderíast a Fekete Legendát elemző írása miatt számos bírálat érte. Életrajzírója szerint 
[Juderías] „élete a felejtés kegyetlen sorsára jutott, munkáját [pedig] még keményebb 
támadások érték: létezik A «fekete legenda» fekete legendája, és – szinte azt mondhatnánk 
– létezik Juderíasé”. Español Bouché könyvében José Carlos Mainert idézi, aki úgy vélte, 
Juderías műve alig „valamivel több a legmaradibb hangulatoknak megőrzött történelem 
összeesküvés-elmélete [iránti] hódolatnál. Sem Juderías, [...] sem a könyve – amely 
[ugyan] nagy mennyiségű információval bír és amely nem egy fanatikus műve, nem 
teljesen érdemli meg az általánosan terjesztett igazságtalan véleményt”. Juderíast a bírálat 
nem érte váratlanul. Saját bevallása szerint tudta, hogy művét a „szélsőjobb elégtelennek 
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Luis Español Bouché, a spanyol–francia származású történész, író, fordító, 
Juderías életrajzírója szerint azonban Juderías csupán a fekete legenda „nagy 
propagandistája volt”, igaz, „olyannyira, hogy ma őt tekintjük a kifejezés 
feltalálójának. […] A fekete legenda kifejezés ugyan Juderías munkájának 
köszönhetően lett híres, mindaddig, amíg nem tudunk ennél többet, nem szabad 
továbbra is neki tulajdonítanunk az elnevezés szerzőségét”44.  

Több, korábban született írásban találkozhatunk már a kifejezéssel, vagy 
legalább a jelenségre történő többé-kevésbé egyértelmű utalással, ami, ha 
figyelembe vesszük több évszázados történelmi hátterét s létezését, egyáltalán 
nem lehet meglepő. Juan Valera például 1868-ban A Spanyolországról alkotott 
mai véleményről (Sobre el concepto que se forma hoy de España) címmel 
jelentette meg írását.  

Az Egyesült Államok Spanyolország ellen (Estados Unidos contra España, 
1896) című könyve bizonyíthatja, hogy a kor írói felismerték: a legenda 
áttörhette Európa határait45.  

Emilia Pardo Bazán 1898-ban egy párizsi konferencián A tegnap és a ma 
Spanyolországa – Egy legenda halála (L’Espagne d’hier et celle d’aujourd’hui. 
La mort d’une légende) címmel tartott előadást46. Blasco Ibañez Argentína 
spanyol szemmel (La Argentina vista desde España), majd Spanyolország fekete 
legendája (La leyenda negra de España) című előadásaival lépett a 
hallgatóközönség elé egy Buenos Airesben 1909-ben megrendezett 
konferenciasorozaton. Pío Baroja pedig a Tudás Fája című regényében tesz 
egyértelmű utalást a spanyolokról kialakított negatív kép létezésére, hívja fel a 
figyelmünket Español Bouché:  

 

                                                                                                                                   
tartja majd, […] mert nem dicsér”. Mások viszont – vélekedik Juderías – „reakciósnak és 
hazafiaskodónak fogják nevezni […]”. ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 17; 19; 70., 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Juder%C3%ADas_y_Loyot (2011. december 17.) 
44 ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 107. 
45 Lásd: VALERA, Juan: Los Estados Unidos contra España por un optimista. Madrid: 
Librería de Fernando Fé, 1896., http://www.archive.org/stream/losestadosunido00vale 
goog#page/n4/mode/2up (2011. december 17.); ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 106–107. 
46 Emilia Pardo Bazán előadásának szövege spanyol nyelven is megjelent. PARDO BAZÁN, 
Emilia: La España de ayer y la de hoy – La muerte de una leyenda. (L’Espagne d’hier et 
celle d’aujourd’hui. La mort d’une légende.) Conferencia dada el 18 de Abril de 1899 en la 
«Sociedad de Conferencias de París». Madrid: Administración, 1898., 
http://www.filosofia.org/aut/001/1899epb4.htm; http://www.filosofia.org/ave/002/b030.htm; 
http://www.filosofia.org/aut/001/1899epb.htm (2011. december 17.) 
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„ha Franciaországban vagy Németországban nem beszéltek Spanyolország 
dolgairól, vagy tréfálkozva beszéltek róluk, az azért volt, mert gyűlöltek minket – 
vannak nagyszerű embereink, akik kiváltották más országok irigykedését […]”47 

 
A spanyolellenes propaganda juderíasi meghatározása először a szerző La 
leyenda negra y la verdad histórica. España ante Europa (Fekete Legenda és a 
történelmi igazság. Spanyolország Európa előtt) című, 1914-ben La Ilustración 
Española y Americana48 című neves madridi kulturális folyóirat által közölt 
tanulmányában volt olvasható:  
                                                      
47 BAROJA, Pío: El árbol de la ciencia. Madrid: Carro Raggio, Editor; Ediciones Castilla, 
S. A., 1973. 7. Pío Baroja regénye Békéssy Gábor fordításában 1961-ben jelent meg Magyar-
országon a budapesti Európa Könyvkiadó gondozásában. A könyvhöz bevezetőt Benyhe 
János írt; http://www.iesdbosco.com/marcos/departamentos/lengua/pdf/Baroja,%20P%C3% 
ADo%20-%20El%20%C3%A1rbol%20de%20la%20ciencia.pdf (2011. december 17.); 
ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 105. 
48 „La leyenda negra y la verdad histórica. España ante Europa” IN: «La Ilustración 
española y americana», Madrid, 1914. január 8. 8; 11–12., http://hemerotecadigital.bne.es 
/datos1/numeros/internet/Madrid/Ilustraci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20y%20amer
icana,%20La/1914/191401/19140108/19140108_00000.pdf (2011. december 17.); A La 
Ilustración Española y Americana című madridi folyóirat 1913. június 22-i számában 
„spanyol és hispán-amerikai írók számára” hirdetett pályázatot. A választható négy téma 
közül az első egy „spanyol vagy hispán-amerikai témáról szóló dokumentált – a «La 
Ilustración Española y Americana» 12 hasábjánál nem hosszabb – történelmi tanulmány 
[volt] , amely felfedi, elemzi vagy felderíti Spanyolország valamely dicsőségét vagy 
érdemét, vagy megcáfol és megsemmisít egy vele szemben terjesztett tévedést”. Juderías 
erre a pályázatra adta be írását, melyhez mottóul Bacon „Politika”  című írásának 2. 
részében található azon gondolatát választotta, mely szerint „nem az a hazugság okoz kárt, 
amely áthalad az elmén, hanem az, amely beléhatol, s benne megragad”. Juderías írását az 
értékelőbizottság a beadott munkák közül a legjobbnak ítélte. Az első helyezettnek járó 
600 pezeta pénzjutalom mellett a lap a tanulmányt 1914. január 8-tól kezdődően négy 
héten át megjelenő számaiban közölte. „Concurso abierto por «La Ilustración Española y 
Americana» entre escritores españoles e hispanoamericanos” IN: «La Ilustración 
Española y Americana», Madrid, 1913. június 22. 14., http://hemerotecadigital.bne.es 
/datos1/numeros/internet/Madrid/Ilustraci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20y%20amer
icana,%20La/1913/191306/19130622/19130622_00000.pdf?#search=%22estudio%20hist
orico%20%20documentado%22 (2011. december 17.); „Premio de nuestro concurso 
histórico – La leyenda negra y la verdad histórica. España ante Europa. Continuación”. 
IN: «La Ilustración española y americana», Madrid, 1914. január 15. 6–7; 9–10.; 1914. 
január 22. 4; 6–7; 1914. január 30. 20–22. és 1914. február 8. 3–4; 6–7; 9., 
http://hemerotecadigital.bne.es/datos1/numeros/internet/Madrid/Ilustraci%C3%B3n%20es 
pa%C3%B1ola%20y%20americana,%20La/1914/191401/19140115/19140115_00000.pdf; 
http://hemerotecadigital.bne.es/datos1/numeros/internet/Madrid/Ilustraci%C3%B3n%20es 
pa%C3%B1ola%20y%20americana,%20La/1914/191401/19140122/19140122_00000.pdf; 
http://hemerotecadigital.bne.es/datos1/numeros/internet/Madrid/Ilustraci%C3%B3n%20es 
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„fekete legendán a Spanyolországra vonatkozóan szinte minden országban 
napvilágot látott fantasztikus elbeszélések szülte légkört; a spanyol jellemről 
készült groteszk leírásokat; a Spanyolország ellen irányuló mindenkori túlzott, 
rosszul értelmezett vagy teljességében hamis tetteken alapuló vádakat és, 
végezetül, a könyvekben található, a külföldi sajtóban kommentált, és kiegészített 
kijelentéseket […], egy szóval, […] az inkvizíciós, tudatlan, fanatikus, a művelt 
népek között helyet foglalni régen és ma ugyanúgy képtelen, az erőszakos 
megtorlásokra mindig készen álló Spanyolországot, a fejlődés és haladás 
ellenségét értjük”49. 
 

Valera, Ibañez, de még Juderías sem tagadta a történelem realitásait, s annak 
a spanyolokra vonatkozó fejezeteit, amelyek az inkvizíció kegyetlenségeinek, a 
vallási fanatizmusnak, vagy a Habsburgok zsarnokságának cáfolhatatlan bizo-
nyítékait őrzik. A spanyolok nevében beszélve Juderías sem gondolta, hogy 
„Spanyolországban a világ legjobb helyén lennénk”, mi több, azt is elismerte, 
hogy a spanyol igenis „türelmetlen és fanatikus nép”50. Azt azonban mind-
hárman elutasították, hogy a spanyolok lennének a világ legkegyetlenebb 
inkvizítorai, miképpen azt is, hogy Spanyolország szülte volna a legzsarnokibb 
uralkodókat51.  
                                                                                                                                   
pa%C3%B1ola%20y%20americana,%20La/1914/191401/19140130/19140130_00000.pdf; 
http://hemerotecadigital.bne.es/datos1/numeros/internet/Madrid/Ilustraci%C3%B3n%20es 
pa%C3%B1ola%20y%20americana,%20La/1914/191402/19140208/19140208_00000.pdf 
(2011. december 17.); Bouché szerint szerint Juderías „fekete legendája” erős visszhangra 
talált Latin-Amerikában is, hiszen a tanulmányt publikáló folyóiratot az Atlanti-óceán túlsó 
partján is lehetett olvasni. A könyv formában első alkalommal ugyancsak 1914-ben 
megjelent írás teljes címe: „La leyenda negra y la verdad histórica: contribución al estudio 
del concepto de España en Europa, de las causas de este concepto y de la tolerancia 
política y religiosa en los países civilizados”; ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 54; 144. 
49 JUDERÍAS: i.m. 27. 
50 Uo. 8. 
51 Valera a Spanyol Királyi Akadémián (Real Academia Española) tartott beszédében 
elismerte, hogy bár „a Habsburg királyok zsarnokok voltak; ez nem kizárólag 
spanyolországi nyavalya volt. […] A spanyolországi inkvizíció csaknem jóindulatú és 
emberbarát volt […] más nemzetekéhez képest. […] A Spanyolországban az inkvizíció 
által három évszázad során megbüntetett vagy megégetett összes mór, zsidó és eretnek 
száma nem éri el a […] Németországban csupán a XVII. században elevenen elégetett 
boszorkák számát. Franciaországban, [...] csupán Szent Bertalan félelmetes éjszakáján a 
vallási fanatizmus több áldozatot követelt, mint a Szent Hivatal alapításától bukásáig 
összesen. Angliáról ne is beszéljünk […]” – véli Valera. Ibañez pedig Fekete Legenda 
címmel tartott előadásában az „arany legendá”-val kapcsolatosan ismerte el, hogy noha 
„egy része igaz, mélységeiben azonban nem pontos, hiszen – mint magyarázza – valótlan 
lenne azt állítani, hogy Spanyolország mindig rendkívüli emberek bölcsője lett volna. 
Bizonyosan sok Quijote volt, de az sem kevésbé biztos, hogy szép számmal voltak Sancho 
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Juderías arra a megállapításra jutott, miszerint a spanyolok türelmetlensége és 
fanatizmusa időben egybeesett más népek türelmetlenségével és fanatizmusával52. 

Következésképpen a fekete legenda fogalmának első igazi meghatározójaként 
számon tartott spanyol történész objektív kutatásra szólít fel:  

 
„munkánk sikeréhez tárgyilagosságra van szükségünk: […] A legenda 

megcáfolása nem foglalja magában az eljárások védelmét […]; a rólunk 
készített festmény […] elleni tiltakozás nem jelenti azt, hogy azt gondolnánk, 
Spanyolország a világ legjobb helye. Arra szorítkozunk, hogy szigorúan 
történelmi tényeket sorakoztassunk fel […] Hibáink elismerése erény, de 
elismerni, és jónak tartani a nekünk tulajdonított kegyetlenségeket, valamint 
elhinni, hogy minden, ami a miénk, rossz, olyan ostobaság [lenne – F.P.], amely 
csak meddő pesszimizmus által megzavart elmékbe […] fér be. […] A 
történelemből eredő, vagy az általa felvetett problémákat, bármilyenek legyenek 
is, objektíven, előítéletektől mentesen, az igazság, vagy legalább az igazság 
lehető legnagyobb mértékű kikutatásának határozott céljával kell 
tanulmányozni. Nem hisszük, […] hogy a legendáknak legendáknak kell 
maradniuk, ahogyan azt sem, hogy egy zsarnoknak tartott uralkodó igazának 
bizonyítása zsarnoksággal lenne egyenlő”  53.  

                                                                                                                                   
Panzák is”. Ibañez a kegyetlenség megtestesítőjét Angliában látja, szerinte ugyanis a 
szigetország „szertelenül végzett ki fajokat”; VALERA, Juan: Discursos leídos ante la 
Real Academia Española en la pública recepción del excmo señor Don Gaspar Núñez de 
Arce el día 21 de mayo de 1876. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1876. 68–69., 
http://www.archive.org/stream/discursosleidos03espagoog#page/n7/mode/2up (2011. 
december 17.); BLASCO IBAÑEZ, Vicente: Conferencias completas dadas en Buenos 
Aires por el eminente escritor y novelista español don Vicente Blasco Ibañez. Buenos 
Aires: Imprenta y Casa Editora A Grau [s.a.], 17–18., ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 110–113. 
52 A spanyolok toleranciáját illetően Carlton Joseph Hayes is kijelenti ugyan hogy „a 
spanyolok türelmetlenek voltak. De melyik emberi lény nem?” – teszi fel a kérdést 
Spanyolország és az Egyesült Államok kapcsolatáról szóló könyvében. A spanyol vallási 
türelmetlenségben nem talált „semmi rendkívülit”, hiszen az véleménye szerint is 
„európai jelenség volt akkoriban”. Továbbá Hayes felhívja a figyelmet arra, hogy a 
franciákhoz és az angolokhoz képest a zsidók Spanyolországból való kiűzése mintegy 
két évszázaddal megkésett, s „mindeközben – teszi hozzá – Spanyolország jobban bánt 
velük, mint bármely más nép”; JUDERÍAS: i.m. 215–216., HAYES, Carlton J. H.: The 
United States and Spain. An Interpretation. New York: Sheed and Ward Inc., 1951. 34., 
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlton_J._H._Hayes (2011. január 10.) 
53 JUDERÍAS: i.m. 8; 10; 13.  
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A nemzetközi spanyolellenes kampány eredetével és valódi mibenlétével 
foglalkozó nemzetközi historiográfia54 megfogadni látszik Juderías tanácsát: 
könyvének megjelenése után három évtizeddel az argentin Rómulo D. Carbia – a 
legenda latin-amerikai szubkontinens-béli vonulatára koncentrálva – tett 
kísérletet a fekete legenda fogalmának pontosabb meghatározására. 1943-ban 
kiadott, „La leyenda negra hispanoamericana” című munkájában írja, hogy „a 
legenda legpontosabb terjedelmében, azaz a kegyetlenségről [kialakított] 
megítélés tipikus formáiban, az obskurantizmust és a politikai zsarnokságot öleli 
fel. A kegyetlenséget azon eljárásokban kedvelik látni, amelyeket megragadnak, 
hogy a vallást meghonosítsák Amerikában, vagy megvédjék Flandriában; az 
obskurantizmust pedig a Spanyolország által minden spirituális fejlődéssel és 
bármely intellektuális tevékenységgel szemben állított, feltételezhető akadályo-
zásban; a zsarnokságban, a megszorításokban amelyekkel megfojtották az 
Újvilágban született spanyolok szabad életét, s akiknek úgy tűnt, «sine die» 
akarták rabszolgaságba dönteni őket”55.  

 
Juderías és Carbia munkáját máig egyre többen folytatják, egészítették-

egészítik ki, pontosították és pontosítják. Ennek köszönhetően sokkal inkább 
tudományos talajon nyugvó bizonyítékkal szolgálnak a ma a téma iránt 
érdeklődők számára; s ami különösen érdekes, hogy a témában számos olyan 
írás jelent meg, amelynek szerzője Latin-Amerika szülötte56.  
                                                      
54 Juderías munkáját követően számos, úgynevezett „helyreigazító” irodalom született. 
Rafael Altamira (España en América, 1908; Cuestiones internacionales: España, 
América y los Estados Unidos, 1916; La política de España en América, 1921), Rafael 
María Labra (España y América. 1812–1912 Estudios políticos, históricos, y de derecho 
internacional, 1912) neveit az elsők között kell említenünk, akik a jelenséggel, a 
spanyolok amerikai jelenlétével, ottani tevékenységükkel általánosságban foglalkoztak. 
Az 1920-as években kiemelendő a témában Adolfo S. Carranza España en América 
(1921); Augusto Conte y Lacave La leyenda negra en la primera mitad del siglo XIX: 
Discurso leído ante la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Arte, en el acto 
de su recepción (1923). Az 1930-as évtizedet Nicolás Espinosa Cordero nyitotta Historia 
de España en América (1931) című írásával; SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. 230. 
55 CARBIA, Rómulo D.: Historia de la leyenda negra hispanoamericana. Madrid: 
Consejo de la Hispanidad: Espasa Calpe, 1943., http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda 
_negra_espa%C3%B1ola (2011. december 17.). A könyv közvetlenül a második 
világháború előtt, 1944-ben újabb kiadásban jelent meg, majd hat évtizeddel később, 
2004-ben újra nyomtatásra került. Carbia ezt megelőző, a fekete legendával foglalkozó 
tanulmányának címe: La iglesia en la leyenda negra hispanoamericana (1939).  
56 A második világháború körüli, majd az 1950-es évek is hoztak a fekete legendát 
elemző írásokat olyan szerzőktől mint Francisco Camba (La leyenda negra, 1943), 
Ricardo Guisao García (Respuesta a la leyenda negra, 1945), Jaime del Burgo (El 
enemigo somos nosotros, 1953), vagy a chilei Marcial Zegers Gandarillas (Algunos 
aspectos de la leyenda negra española, 1953). A XX. század hatvanas évei talán 
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valamivel kevesebb érdeklődésről árulkodnak, de a spanyolellenes propaganda kérdése 
Svédországba is eljutott, ahol Sverker Arnoldsson két tanulmányt is írt a fekete 
legendáról, La leyenda negra: Estudios sobre sus orígenes, valamint La conquista 
española de América, según el juicio de la poteridad: vestigios de la leyenda negra 
címmel; mindkét könyv 1960-ban került kiadásra, az előbbi Göteborgban, míg az utóbbi 
a spanyol fővárosban. Ramón Menéndez Pidal El Padre de Las Casas y la leyenda negra 
című írása 1963-ban jelent meg. Az 1970-es évtized látványosan termékeny volt a 
legenda kutatásának tekintetében: már amerikai történészek is csatlakoznak a téma 
kutatásához. Az észak-amerikai Charles Gibson 1971-ben adta ki The Black Legend: 
Anti-Spanish attitudes in the Old World and the New című művét, ugyanabban az évben, 
amikor honfitársa, Philip Wayne Powell méltán híres, spanyol nyelvre is lefordított 
könyve, a Tree of Hate: Propaganda and Prejudices Affecting United States Relations 
with the Hispanic World (spanyolul – Carlos Sainz de Tejada fordításában: El árbol de 
odio: la leyenda negra y sus consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el 
Mundo Hispánico, 1971). 1976-ban került nyomtatásra Esteban Calle Iturrino La 
leyenda negra no se ha extinguido: conferencia pronunciada... el día 15 de enero de 
1976 című írása. Őt követi Roberto Fernández Retamar Acerca España: contra la 
leyenda negra, illetve Calibán contra la leyenda negra című művei. Español Bouché 
igen alapos kutatásainak köszönhetően tudjuk, hogy Fernández Retamar írásának magyar 
vonatkozása is van: a kubai író Calibán, contra la leyenda negra című tanulmányának 
eredeti szövege az 1976. augusztusában Budapesten megrendezett Hispán Tanulmányok 
Nemzetközi Szimpóziumán (Simposio Internacional de Estudios Hispánicos) hangzott el, 
majd a Casa de las Américas című, 1960-ban Havannában alapított, s máig működő 
folyóirat 99. számában közölte azt; Vö.: ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 18. A folyóirat 
történetéről az interneten is olvashatunk: http://www.casadelasamericas.com/revistacasa 
/revistacasa.php?pagina=casa (2011. december 17.); 1980-ban jelent meg Henry Kamen 
a legenda egyik fő alakjáról, II. Fülöpről és a korabeli Spanyolországról kialakított 
nemzetközi véleményről (La imagen internacional de la España de Felipe II: «Leyenda 
Negra» o conflicto de intereses.) készült munkája. Az angol történész nevéhez a spanyol 
történelem számos fejezetéről írt könyv fűződik. Noha az eddig követett időrendi 
sorrendet némiképpen megtöri, szeretnénk megemlíteni a vallás(i türelem, inkvizíció, 
stb.) témában hasznos információt nyújtó Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la 
Europa moderna (1967, 1987), valamint az Imagining Spain: historical myth and 
national identity címmel 2008-ban napvilágot látott műveit. Az 1989-ben jelent meg 
Luciano Pereña Proceso a la leyenda negra című munkája. A fekete legenda iránti 
érdeklődés az 1990-es években is töretlennek mondható: 1991-ben Miguel Molina 
Martínez La leyenda negra, és Ricardo García Cárcel La leyenda negra: historia y 
opinión című könyve látott napvilágot. (Ez utóbbit a következő évben újra kiadták, majd 
még két újabb kiadást ért meg 1997-ben, valamint 1998-ban.) 1997-ben megjelent 
Alfredo Alvar Ezquerra La leyenda negra című könyve, amit Luciano Pereña 
tanulmánysorozata követ: a Proceso de la leyenda negra: Introducción 1999-ben, a 
Guerra de propaganda antiespañola: ¿cómo se manipuló la historia? 2000-ben, míg 
Proceso de la leyenda negra: guerra de propaganda antiespañola című írása 2001-ben 
jelent meg. A XXI. század első évtizede különös érdeklődést mutat: a Spanyol Nemzeti 
Könyvtár katalógusa szerint 2003 és 2009 között minden évben kiadásra került legalább 
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egy vagy két, a fekete legendát kutató értekezés: 2003-ban Mercedes Junquera La 
leyenda negra y las leyes de Indias című munkája jelent meg, amit 2004-ben Luis 
Español Bouché Leyendas negras című tanulmánya követett José Antonio Vaca de 
Osma El imperio y la leyenda negra című írásával párhuzamosan. 2005-ből María 
Deguzmán: Spain’s long shadow. The Black legend, Off-whiteness, and Anglo-American 
Empire című munkáját találtuk. 2006-ban jelent meg Gerardo Moreno Espinosa Don 
Carlos: El príncipe de la leyenda negra című alkotása, amit Luis Español Bouché Julián 
Juderías életrajzát is tartalmazó, a fekete legendát minden részletre kiterjedően elemző, 
az általa korábban írt értekezésének finomított változata követ. Español Bouché 
könyvében nem csak a spanyol-, hanem az Amerika-ellenes propagandára is koncentrál, 
párhuzamot vonva a régi spanyol birodalom ellen érzett nemzetközi megvetés, és a jelen 
kor Észak-Amerikáját elérő nemzetközi bírálat, és ellenszenv között. Műve, Leyendas 
negras: vida y obra de Julián Juderías, la leyenda negra antiamericana címmel jelent 
meg 2007-ben, amikor Margaret Greer, Walter D. Mignolo, és Maureen Quilligan is 
publikálták Rereading the Black Legend. The Discourses of Religious and Radical 
Differences in the Renaissance Empires című munkájukat. Philip Wayne Powell Tree of 
Hate című, 1971-ben megjelent könyvének átdolgozott kiadása La leyenda Negra: un 
invento contra España címmel 2008-ban látott napvilágot. A következő évben Joseph 
Pérez La Leyenda negra (eredeti, francia címén: La légende noire d l’Espagne; a spanyol 
fordítást Carlos Manzano készítette), valamint Miguel Ángel García Olmo Las razones 
de la Inquisición Española: una respuesta a la leyenda negra címmel publikálták 
műveiket – utóbbi az inkvizíció és az antiszemitizmus kérdéskörében párhuzamot 
mutatja be. Mindezek mellett számos kisebb tanulmányt találunk a különböző 
nemzetközi történelemmel foglalkozó folyóiratokban, valamint az interneten is, 
melyeket úgyszintén felhasználtunk, a értekezésünk e fejezetében a vonatkozó részekben 
idézünk is; Magyarországon Juderías fekete legenda-történetével Wittman Tibor 
könyvismertetőjében találkozhatott először az olvasóközönség. Anderle Ádám – 
korábban idézett – A fekete legenda Magyarországon a 19. és a 20. században címmel írt 
tanulmányt, amely a «Világtörténet» című folyóirat 1985. 3. számában jelent meg, 
amelynek átdolgozott változatait, A „fekete legenda” Magyarországon, illetve spanyol 
nyelven La leyenda negra en Hungría címmel A magyar–spanyol kapcsolatok ezer éve 
című könyvében (2006), s annak spanyol nyelvű változatában (Hungría y España – 
relaciones milenarias, 2007) olvashatunk. Korábban Kőrösi Albin Spanyolország hajdan 
és most címmel írt a témában. A magyar kutatók sorában meg kell említenünk még 
Szilágyi Virgil, Somhegyi Ferenc, Szász Károly, Danielik N. János, Fraknói Vilmos, 
Trefort Ágoston, Marzcali Henrik neveit is – a teljesség igénye nélkül. Nem hagyhatjuk 
említés nélkül Csejtei Dezső és Juhász Anikó terjedelmes elemzését sem: kétkötetes 
munkájuk Amerika felfedezése és az új globális rend I-II. címmel 2004-ben látott 
napvilágot az Attraktor Kiadó gondozásában. Múltkép és életrajz a XIX. századi spanyol 
történetírásban (2009) című doktori értekezésében Bán Mónika is kitér a fekete legenda 
témájára. 
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Igazat adhatunk tehát Juderías életrajzírójának, Luis Español Bouché-nek, aki 
szerint a téma igen jól feldolgozott, jelenlétének konkrét formáit azonban 
érdemes tanulmányozni – s ez a cél munkált a mi kutatásainkban is57.  

A tény azonban, miszerint a spanyolellenes propaganda a mai napig kitüntetett 
figyelmet kapott téma, a kutatási eredmények jól felhasználható mivolta mellett 
máig érvényben tartja Esteban Calle Iturrino és maga Juderías megállapítását is 
miszerint a „fekete legenda még nem hunyt ki”58; épp ellenkezőleg: „tovább él, 
melyet a XVI. századtól […] kezdve, s azóta is mindig felhasználtak [a 
spanyolokkal szemben], különösképpen nemzeti életük kritikus pillanataiban. A 
spanyolellenes legenda által kínált jellemek az idő előrehaladtával sem változtak. 
[…] A legenda, minden kellemetlen következményével együtt folytatódik, és tovább 
gyakorolja sajnálatos hatását”59.  

A latin-amerikai gyarmatokon elkövetett spanyol kegyetlenségek alapján 
elindult fekete legenda a gyarmatok 1810-ben megindított függetlenségi mozgalmai 
idején el- illetve visszajutott a dél-amerikai szubkontinensre. Az amerikai történész, 
Philip Wayne Powell szerint „a maga sajátos módján a spanyol hódítás az 
Újvilágban megteremtette a fekete legenda másik oldalát, és ez összeolvadt a már 
spanyolellenes témákkal. Az Amerikák meghódítása tipikusan spanyol – 
irányzataiban és eredményeiben mazochista, és csaknem öngyilkos – önbírálat 
kirobbanását szülte. Spanyolország hódításának időzítése tökéletes volt ahhoz, 
hogy a lehető legnagyobb kárt tegye hírnevében” – véli az amerikai történész. 

Juderías, Powell, Sepúlveda, és történésztársaik kutatási eredményeinek 
alapján a gyarmatok Spanyolország elleni vádpontjait az alábbiak szerint 
foglalhatjuk össze: 

 
� a spanyolok amerikai jelenléte, ottani tevékenységük az ottani civilizációk 
elpusztításán és kizsákmányolásán túl semmi egyébre nem irányult; 
� a spanyolok az indiánokat embertelen körülmények között használták ki a 
szubkontinensen található természeti kincsek megszerzésére; 
� a gyarmatosítás kizárólag gazdasági célokat és érdekeket szolgált; 
� a zsarnoki, gonosz és obskurantista spanyol politikai rendszer a gyarmatokon 
gátolta a fejlődést, és Spanyol-Amerika a könyörtelen, pusztító és ostobaságának 
köszönhetően elmaradott Spanyolországnak köszönheti saját fejletlenségét60.  

* * * 

                                                      
57 ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 12. 
58 Esteban Calle Iturrino könyve címéül választotta a témában alkotott véleményét: La 
leyenda negra no se ha extinguido: Conferencia pronunciada...el día 15 de enero de 
1976. Könyvét Madridban a Fundación Universitaria Española adta ki 1976-ban. 
59 JUDERÍAS: i.m. 27; 278. 
60 POWELL: i.m. 58; 113–116., SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. 227. 
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Dolgozatunk elkészülte után, de még a beköttetését megelőző napokban jelent 
meg az interneten a hír, hogy 2011. november 23-án La leyenda negra.Una 
polémica nacionalista en la España del siglo XX címmel megjelent Madridban 
Jesús Villanueva új, s témánkba vágó könyve. Szükségképpen meg kellett álljunk, 
hogy elemezzük, vajon hozott-e újdonságot, szükséges–e gondolatmenetünket 
ellenőriznünk és megváltoztatnunk e könyv megállapításainak fényében. A 192 
oldalas könyv, szerencsére, nem követeli munkánk újragondolását. Mindazonáltal, 
új aspektusokat, új (belpolitikai) perspektívát nyit meg e kérdésben. 

Mindenekelőtt kiderül, hogy a „fekete legenda”, amelyről kutatásaink elején 
magunk is azt hittük, hogy egy lezárt történeti probléma, élő és heves vitákat 
kiváltó kérdés a mai Spanyolországban. A szerző, aki a téma nemzetközi 
historiográfiájának csupán vázlatos áttekintését végzi el, elsősorban a jelenség 
belpolitikai vonatkozásait, „felhasználását” elemzi a XX. században. Megálla-
pítja, hogy a legenda Primo de Rivera és – főként – Franco diktatúrája idején 
kapott nagy figyelmet, s e diktatúrák által történő „felhasználásának” külön-
leges hasznosítására is történt kísérlet. A diktatúrák a nemzeti egység erősítése 
jegyében belső ellenségeik, a baloldaliak, a liberálisok ellen használták fel e 
formulát, azzal vádolván ellenfeleiket, hogy e legenda felhasználásával a 
nemzetet lejáratják, azt negatív színben tüntetik fel, tehát a „nemzet ellenségei”. 
S ezzel a „két Spanyolország” teóriáját alapozták meg. A szerző megállapítása 
az, hogy ez a fajta érvelés a jobboldali „nemzeti egység” építését szolgálta, s a 
másképpen gondolkodók nemzetből való kizárását célozta.Ami meglepő, hogy a 
szerző példákat hoz arra, hogy az 1990-es években, a konzervatív néppárti 
kormány is ebben az értelemben használta e legendát, s 2011-es ismételt 
győzelme várhatóan ismét e klisék használatának megújulását hozhatja. Sok jel 
utal arra is, hogy a gazdasági válságba került Spanyolország gyengeségeinek 
okát – főképpen német és francia a közgazdászok, a „fekete legenda” kliséivel is 
magyarázzák.  

A „fekete legenda – mondja a szerző –, amelyről 1992 táján azt hittük, hogy 
végleg a történelem elemzésének tárgya lesz, ma mintha újjászületőben lenne”61 

                                                      
61 VILLANUEVA, Jesús: La leyenda negra.Una polémica nacionalista en la España del 
siglo XX. Madrid: Los libros de Catarata, 2011., CASALS, Xavier: Entrevista a Jesús 
Villanueva: La leyenda negra está en la raíz de las dos Espanas. 2011. december 27. 
(internetes cikk); http://xaviercasals.wordpress.com/2011/12/27/entrevista-a-jesus-villa 
nueva-la-leyenda-negra-esta-en-la-raiz-de-las-dos-espanas/ (2012. január 15.); GELI, 
Carles: Leyenda negra casera y reciente. IN: «El País», 2012. január 10., 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Leyenda/negra/casera/reciente/elpepucul/2012011 
0elpepucul_15/Tes (2012. január 15.) 
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A „ fekete legenda” az Egyesült Államokban 

A fekete legenda Latin-Amerikában Spanyolország és gyarmatai közötti 
kapcsolatok elmérgesedéséhez, az anyaország és a hozzá fűződő közös múlt, a 
„spanyol örökség” elítéléséhez, totális megtagadásához vezetett, s lett gátja a 
XX. századig mindennemű közeledési próbálkozásnak62.  

A legenda útja az észak-amerikai külpolitika szempontjából stratégiai 
fontossággal bíró Latin-Amerikából – Kubán át – egyenesen Egyesült Államokba 
vezetett, érkezését pedig időzíteni sem lehetett volna jobban. Az 1892-ben a 
kolumbuszi felfedezések negyedik centenáriuma kapcsán Spanyolország előtt 
tisztelegni kívánó chicagói világkiállításra való készülődés évében látszólag 
felhőtlen bilaterális kapcsolatok alig három éven belül erőteljes romlásnak 
indultak. A folyamat a Kuba körül kialakuló feszült nemzetközi politikai helyzet 
következtében megállíthatatlannak bizonyult, melynek eredményeképpen a két 
állam egymással való kapcsolatainak ugyan rövid ideig tartó, de teljes 
megszakítására került sor63. 
                                                      
62 SEPÚLVEDA MUÑOZ: uo. 
63 Spanyolország USA-val való kapcsolata – a nem mellesleg az amerikai vezetés által 
támogatott kubai felkelésnek köszönhetően – 1895-től indul látványos romlásnak, amely 
aztán két sajnálatos esemény kapcsán 1898-ban érte el mélypontját: egyfelől a Maine 
tisztázatlan körülmények között történt felrobban(t)ása, másfelől Enrique Dupuy de Lôme, 
Spanyolország Washingtonba akkreditált követe által Canalejasnak címzett, McKinley 
amerikai elnököt támadó levelének kiszivárogtatása körüli botrány korbácsolta fel az 
észak-amerikai érzelmeket és közvéleményt, s késztette az USA vezetését a beavatkozásra. 
A követ az Egyesült Államok elnökét „gyenge, a csőcseléket kiszolgáló, alantas 
politikusnak” titulálta, aki – véleménye szerint – „arra vágyik, hogy nyitva hagyja 
magának az ajtókat, valamint hogy pártembereinél bevágódjon”. A követtől ellopott levél 
New York Journal című lap hasábjain látott napvilágot. A kialakult helyzet folyamán több, 
egymás után sorra kudarcot vallott egyeztetési kísérlet történt a két állam között. Az 
Egyesült Államok Kubát illető álláspontját elfogadni képtelen Spanyolország liberális 
kormányzata az USA-val való diplomáciai kapcsolatok megszakítására szánta el magát. Az 
USA fenyegetését, valamint a Kuba 48 órán belül történő elhagyására felszólító 
ultimátumát követően királyi rendelet értelmében Spanyolország az USA-val köttetett 
összes érvényben lévő államközi egyezményét felfüggesztette. Mindössze nyolc hónap 
elegendő volt az USA elsöprő győzelméhez, valamint a spanyol gyarmatbirodalom sorsát 
végleg megpecsételő párizsi békeszerződés aláírásához; COMPANYS MONCLÚS, Julián: 
De la explosión del Maine a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y 
España (1898). Quaderns del Departament de Geografia i Història de’l Estudi General de 
Lleida. Lleida: Estudi, Facultat de Lletres. 1998. 1–3; 123–131., HAYES: i.m. 25., 
http://en.wikipedia.org/wiki/De_L%C3%B4me_Letter; http://en.wikipedia.org/wiki/New 
_York_Journal; http://www.ourdocuments.gov/doc_large_image.php?flash=true&doc=53 
(2011. december 17.); Lásd még az Egyesült Államok vonatkozó kongresszusi beszédeit: 
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE: Papers Relating to the Foreign 
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1898-ban New Yorkban megjelent Las Casas horrorisztikus, An Historical and 
True Account of the Cruel Massacre and Slaughter of 20,000,000 People in the 
West Indies by the Spaniards64 című munkájának újabb angol nyelvű változata, 
aminek – Pérez szerint – tulajdonképpen csupán annyi célja volt, hogy „felkészítse 
az amerikai közvéleményt a tervezett fegyveres kubai beavatkozásra”65.  

A latin-amerikai gyarmatokon elkövetett szisztematikus spanyol mészárlás és 
kegyetlenségek történetét, vagyis az Európát, és immáron Latin-Amerikát 
megjárt Fekete Legendát az ottani helyzetről egyébként vajmi keveset tudó 
Egyesült Államok „fenntartás nélkül elfogadta”66, és ügyesen használta fel a 
korabeli sajtó éppúgy mint a politikai vezetés – hamarosan beépítve azt az 
észak-amerikai külpolitikai érvelésbe. Spanyolország tehát nem csupán politikai 
és gazdasági gyengeségéből adódóan keveredett eleve vesztesként az 1898-as 
kubai háborúba: egyben az ellene szellemi síkon is elindított – sikeres – 
propagandaháború áldozata lett.  

A spanyolok ellen indított háború ezen szellemi fegyverét William Randolph 
Hearst és Joseph Pulitzer forgatták az úgynevezett „sárga sajtó” képviseletében, 
s lettek – talán túlzás nélkül állíthatjuk – a spanyolellenes propaganda észak-
amerikai változatának legsikeresebb terjesztőivé67.  

                                                                                                                                   
Relations of the United States, with the Annual Message of the President Transmitted to 
Congress. December 5, 1898. Spain. IN: «Foreign Relations of the United States, FRUS», 
558–1085., http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&did= 
FRUS.FRUS1898.i0025&id=FRUS.FRUS1898&isize=M&q1=1898 (2012. január 10.) 
64 POWELL: i.m. 122. Lásd még: CASAS, Bartolomé de las: Horrible Atrocities of 
Spaniards in Cuba. An Historical and True Account of the Cruel Massacre and Slaughter of 
20,000,000 People in the West Indies by the Spaniards. New York: J. Boller, 1898., 
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/2574091?n=1&s=4&printThumbnails=no (2012. január 15.) 
65 PÉREZ: i.m. 107–108.  
66 POWELL: i.m. 118. 
67 William Randolph Hearst (1863–1951) San Franciscóban született, amely akkoriban 
nemzetközi szinten hírhedt volt az ott elkövetett gyilkosságokról és azok nagyon magas 
számáról. (Hearst életrajzíróla, Ferdinand Lundberg könyvében évi ezer gyilkosságról számol 
be, s véleménye szerint az elkényeztetett és „rakoncátlan”  Hearst „módszerei és erkölcse” 
jól tükrözték a korabeli San Francisco-i stílust.) Hearst apja, későbbi szenátor, a helyi 
Examiner nevű lap igen tehetős tulajdonosa volt. A kifejezetten rossz magatartásáról, 
gátlástalanságáról híres Hearst szinte minden oktatási intézmény eltanácsolását kivívta 
magának, beleértve a Harvard Egyetemét is. Egyedül az újságírás érdekelte; e szenvedélye 
végül szakmai sikerét alapozta meg. Kezdetben az egyetem – Lampoon címet viselő, vicces 
lapjának igazgatója lett. Később a Boston Globe-nál tanulmányozta az újságírást, és a New 
York World, majd – immáron Pulitzer lapjaként – The World névre keresztelt lap rendszeres 
olvasója volt, sőt, a Harvard Egyetemről való kirúgatását követően egy darabig az újság 
munkatársaként is dolgozott. Tehetségét, és a lapnál szerzett tapasztalatait, információit 
azonban arra használta fel, hogy a szenzációkeltés, és egyéb eszközök révén – a New York 
Journal tulajdnosaként és egyben Pulitzer riválisaként – a korabeli sajtó egyeduralkodójává, 
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Hearst a – már említett – New York Journal, valamint Pulitzer New York 
World című lapja tájékoztatták az olvasókat a kubai háborúról, s a kettejük 
között kialakult valóságos „médiaháború” során – az észak-amerikai olvasó-
közönséget a latin-amerikai kegyetlenségeiről elhíresült spanyolok ellen fordítva 
– gyakorlatilag „megnyerték a háborút az USA-nak”68.  

Ezt jól illusztrálhatják Hearst és – az általa Pulitzer egykori írójával Richard 
Harding Davissel együtt Kubába küldött neves festő és illusztrátor –, Frederick 
Remington által egymásnak írt táviratai. Nem találván közlésre érdemes 
információt Remington a következő üzenetet küldte: „Minden csendes, felfordulás 
nem tapasztalható. Háború nem lesz. Haza kívánok térni” . Hearst sürgönyében 
válaszként csupán ennyi állt: „Kérem, maradjon. Csak küldje a képeket, én majd 
                                                                                                                                   
cézárává váljék; A makói születésű Joseph Pulitzer (1847–1911) az amerikai polgárháború 
idején hagyta el Magyarországot, s indult el az Egyesült Államok partjai felé, hogy 
beállhasson a hadseregbe – az északiak oldalán szállt háborúba. Újságírói karrierjét 
tehetségén és intelligenciáján túl tulajdonképpen egy kellemetlenségnek köszönhette: a 
polgárháború után – tudta nélkül – egy nem létező állásra jelentkezett. A St. Luis-i Westliche 
Post számára német nyelven megírt története riporteri állást hozott a lapnál a póruljárt 
Pulitzer számára. Rövidesen a lap rész- majd teljes jogú tulajdonosává vált. Bő egy 
évtizeddel később, 1883-ban megvásárolta a New York World című lapot. Feltűnő főcímei, 
elgondolkodtató, érdekes, izgalmas, társadalomkritikus írásai, valmint a lapban szereplő 
vidám „sárga pizsamás” figura (Yellow Kid) miatt a „sárga újságírás atyjának” nevezték; 
CSILLAG András: Joseph Pulitzer és az amerikai sajtó. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. 103–
108., LUNDBERG, Ferdinand: Imperial Hearst. A Social Biography. New York: The 
Modern Library, 1936. 19–21., http://www.archive.org/stream/imperialhearstso00lundrich 
#page/n5/mode/2up (2011. november 12.); WADE, Mary Hazelton Blanchard: Pilgrims of 
to-day. Boston: Little, Brown & Company, 1920. 231–245., http://www.archive.org 
/stream/pilgrimsoftoday00wade2#page/n9/mode/2up (2011. november 12.); HEATON, John 
L.: A Story of a Page. Thirty Years of Public Service and Public Discussion in the Editorial 
Columns of the «New York World». New York, London: Harper & Brothers Publishers, 
1913. Introduction. http://www.archive.org/stream/storyapagethirt00heatgoog#page/n4 
/mode/2up (2011. november 12.); SKOG, Jason: Yellow Journalism. Minneapolis, Compass 
Point Books, 2007. 18. 
68 Az „intelligens közönséget színvonalas, olvasmányos, hiteles, közszolgálati, terjedelmes és 
olcsó” lappal megcélozni kívánó Pulitzer elérte célját: a XIX. század végére a The World lett 
az észak-amerikai sajtó legnagyobb és legtekintélyesebb újságja, amelyre a gátlástalanságáról 
híres, tehetséges és felettébb tehetős anyagi és családi háttérrel rendelkező, igen tehetséges 
Hearst is szemet vetett, s az ennek érdekében alkalmazott eszközök és módszerek 
tekintetében Hearst nem ismert határokat. Míg Pulitzer elsősorban a „művelt közvéleményhez 
és a politikai döntéshozókhoz” kívánt szólni, Hearst a szegényeket, a munkásosztályt célozta 
meg. Rövidesen ádáz harc indult meg kettejük között a minél nagyobb számú 
olvasóközönség elhódítása érdekében. Ennek elsődleges eleme a „szenzáció”, majd a 
„szuperszenzáció” keltése, s annak minél látványosabb közlése lett, amely sok esetben az 
információk meghamisítását vonta maga után; CSILLAG: i.m. 46–48; 59; 102–132., SKOG: 
im. 5–7., http://en.wikipedia.org/wiki /Yellow_journalism (2011. október 10.) 
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szállítom a háborút”, s a Maine felrobban(t)ása körüli zűrzavarban csak annyit 
kérdezett olvasóitól: „Na, hogy tetszik a lap háborúja?”69.  

A valódi hadszíntereken sem bizonyult nehezebb feladatnak győzelemre 
vinni a háborút a – már egyébként is kínlódó, zsugorodó, s gyarmat-
birodalomnak egyre kevésbé nevezhető – spanyol állammal szemben. Különösen 
egy olyan társadalomban, amely – Powell szavaival élve – egyfajta „h ősök és 
gazemberek” harcaként értékelte a dél-amerikai szubkontinens függetlenségi 
küzdelmeit, ahol a latin-amerikaiak képviselték a „h ősöket”, míg Spanyol-
országnak továbbra is a „gazember” szerepe jutott. Mindehhez már csak adalék 
volt az amerikai elnök, Theodore Roosevelt kijelentése, miszerint „a Maine-t a 
piszkos, áruló spanyolok süllyesztették el”, amely tulajdonképpen – mondhatni – 
a bulvár sajtó véleményét legitimizálta.  

Talán az sem meglepő, hogy az elnök szavai éppen a – már említett – 
szenzációhajhász William Randolph Hearst tulajdonában lévő New York Journal 
oldalán láttak napvilágot „A Maine-t árulás pusztította el!”70 című írásban. Az 
Egyesült Államok hozzáállását pedig hűen tükrözi a Kongresszusban elhangzott, 
azóta szállóigévé vált mondás: „Emlékezzünk a Maine-re, és pokolba Spanyol-
országgal!”71. A korabeli sajtó ügyes köpönyegforgató, szenzációhajhász maga-
tartásával gerjesztett, és gyorsan terjesztett előítéletek megfertőzték a történelmi-
, valamint szépirodalmat is, és szinte kiirthatatlanul beitták magukat az Egyesült 
Államok oktatási rendszerébe is.  

A kubai háborút „szükségtelen agresszióháború”-nak nevező Powell saját 
igazának bizonyítására Albert Bushnell Hart történész szavait idézi, aki szerint 
„régóta divatos a spanyol kormány Újvilág-béli gonoszságát és zsarnokságát 
fejtegetni. E hiedelem, miszerint a spanyolok természetüknél fogva kegyetlenek 
voltak az összes őslakoshoz és kegyetlenek saját népükhöz, nagy hatással volt az 
1898-as háború előidézésére valamint a Fülöp-szigetek és Puerto Rico 
annektálására. Az igazság – folytatja –, úgy tűnik, nem más, mint hogy a 
gyarmatok spanyol kormányzása sokkal inkább volt ostoba, mintsem gonosz. A 
modern, nemtörődöm írók, azáltal, hogy összekeverik a tizenhatodik és a 
tizenkilencedik század gyakorlatát és eseményeit, mind a [latin-amerikai] 
őslakosok, mind a spanyol faj egyfajta szisztematikus elnyomásának hatását 
keltik. Mindazonáltal – teszi hozzá Hart – a spanyolok Mexikóban, vagy [akár] 
Buenos Airesben valószínűleg Spanyolországban élő társaiknál jobb módban 
éltek és kevésbé terhelték őket az alkalmatlankodó hivatalnokok. A zavargások 
[száma] csekély volt. […] Ugyanabban az időszakban [tekintve] a spanyol 
gyarmatok fegyelmezettebbek voltak mint az angol kolóniák. Az indiánok 

                                                      
69 SKOG: i.m. 5–6., CSILLAG: i.m. 119. 
70 POWELL: i.m. 113; 123., PÉREZ, Luis A., Jr.: The War of 1898. The United States and 
Cuba in History & Historiography. The University of North Carolina Press, 1998. 58. 
71 POWELL: i.m. 117. 



 49 

[ugyan] ellenszegültek és szolgákká lettek, de a spanyol uralom nagy részében 
nem voltak rabságban. […] A spanyolok városokat, rakodópartokat, hidakat, 
pompás katedrálisokat és missziós egyházakat építettek. Az őslakosaik iránti 
együttérzésüket a velük való érintkezés és kevert vérű családok felnevelésének 
gyakorlatias módszerével mutatták ki”72. 

 
Spanyolország és az Egyesült Államok közé külpolitikai és ideológiai 

értelemben beékelődő szubkontinens a XIX. század végétől politikai, 
diplomáciai értelemben ütközőzónává alakult. 1898-ban pedig az 
„anyagyilkossá” lett Latin-Amerika73 – „látszólagos, névleges” függetlenségét 
kiharcolván – köztársaságok kontinensévé vált74. Lakosai a gyarmati kor négy 
évszázada során, és annak következtében mind kultúrájukat, történelmüket, 
nyelvüket, vallásukat tekintve sokkal inkább spanyoloknak tekinthetők, mintsem 
amerikaiaknak. Ez Powell szerint is jó indokot adhatott volna az USA-nak arra, 
hogy Latin-Amerikára (is) előítéletekkel tekintsen.  

                                                      
72 POWELL: i.m. 122; 124., BUSHNELL HART, Albert: The Monroe Doctrine. An 
Interpretation. Boston: Little, Brown and Company, 1917. 21. 
73 Powell könyvében „anyagyilkosságnak” minősíti, ahogyan a spanyolellenes 
propagandát átvették a latin-amerikai köztársaságok. A témát tárgyaló (6.) fejezetnek a 
szerző az „Anyagyilkosságokról és amerikai dogmákról” (Of Matricide and American 
Dogmas) címet adta; POWELL: i.m. 112–117. 
74 A latin-amerikai függetlenség valódiságának kérdése sokakban felmerült és kétségeket 
váltott ki. „Aki gazdát cserél, még nem lesz független” – vallotta José Martí akinek 
véleményét José Vasconcelos is osztotta. A mexikói politikus véleménye szerint a latin-
amerikai köztársaságok függetlensége csupán elméleti síkon valósult meg. Ricardo 
Rojas is keserűen állapította meg, hogy a latin-amerikai köztársaságok „nem 
függetlenek, hiszen külföldieknek vannak alávetve… Továbbra is gyarmatok – folytatja –, 
bár ma már nem egy «anyaországhoz» tartoznak, mint 1816-ban, hanem többhöz…, 
függetlenségük tehát névleges” – mondja. Az amerikai tudós Bertram David Wolfe az 
USA és Latin-Amerika közötti kapcsolatok elemzésekor arra a következtetésre jutott, 
miszerint, „a Latin-Amerikában kialakult helyzet többféle és eltérő szintű fél-gyarmatok 
új formáinak egész sorát mutatja be, legtöbbjük ugyan fenntartva formális 
függetlenségét, míg ez a fajta formális függetlenség egyre kevesebbet jelent majd amint 
az Egyesült Államok hatalma egyre csak nő”;  ANDERLE Ádám: Latin-Amerika 
története. Budapest: Pannonica Kiadó, 1998. 113–114; 169. Vö.: ROJAS, Ricardo: La 
Argentinidad: Ensayo histórico sobre nuestra conciencia nacional en la gesta de la 
emancipación, 1810–1816. (Obras. Tomo III.) Buenos Aires: Librería La Facultad, 
1922., WOLFE, Bertram David: Revolution in Latin America. New York: Workers 
Library Publsihers, 1928. 6. 
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Ehelyett azonban fokozta az USA Latin-Amerika iránt érzett elfogultságát, 
ugyanis – magyarázza Powell – mintha Spanyol-Amerika függetlenségi 
küzdelmeiben a saját függetlenségi törekvéseit vélte volna felfedezni75.  

Az Egyesült Államok továbbá felismerte a függetlenségüket épphogy elnyert, 
szabadságukkal egyelőre mit kezdeni nem tudó latin-amerikai köztársaságokban 
rejlő gazdasági, kereskedelmi, politikai lehetőségeket76.  

Ez meggyőző érvnek bizonyult, hiszen az USA kereskedelmi, gazdasági 
terjeszkedése, abszolút világhatalmi státusza volt a tét, s úgy tűnt, ennek 
megvalósításához Latin-Amerika remek terepet biztosított. Ezért a velük szembeni 
ellenségeskedés helyett a pánamerikanizmus jegyében, s a spanyolellenes 
propaganda ismeretében a megoldást – megfogadván Francisco Bilbao tanácsát – 
volt gyarmatok spanyol múltjuktól történő mihamarabbi megszabadításában, azaz 
„dehispanizációjukban”, avagy „spanyoltalanításukban” vélte megtalálni:  

 
„Spanyolország meghódította Amerikát. Az angolok gyarmatosították 

északot. Spanyolországgal érkezett a katolicizmus, a monarchia, a hűbériség, az 
inkvizíció, az elszigeteltség, a züllöttség, a pusztító intoleranciára való hajlam, s 
a vak engedelmesség kedvelése. Az angolok magukkal hozták a megújulás 
liberális vonulatát, a szuverén, gondolkodó és dolgozó egyén teljes 
szabadsághoz való jogát. S mi lett az eredmény? Északról az Egyesült Államok, 
régi és új nemzetek között az első. Délről a szétvált államok, akiknek fejlődése 
spanyoltalanításukban áll”77. 

                                                      
75 A latin- és észak-amerikai függetlenség analógiájának kérdését Powell is felveti, de 
csatlakozik azokhoz, akik vitatják létjogosultságát, hiszen – mint érvel – az USA függet-
lenségéért vívott csatája jóval kevesebb ideig, mindösszesen hét éven át tartott (1775–
1783) szemben a kilenc évtizeden át húzódó, ennél fogva jóval több – mindenekelőtt 
emberi és anyagi áldozatot követelő – latin-amerikai gyarmati mozgalommal s háborúkkal; 
POWELL: i.m. 113; 117–118. 
76 BARTLETT, Ruhl Jacob: The Record of American Diplomacy Documents and Readings 
in the History of American foreign Relations. New York: A. A. Knopf, 1947. 539. 
77 „Bár igaz, életvitelét és tudatlanságban lévő katolicizmusát tekintve Spanyol-Amerika 
gyanúsan spanyol volt, de ugyanúgy [ahogy az USA] levetette magáról az európai 
zsarnokságot. [Mégiscsak – F.P.] valamiféle amerikaiak voltak, és minden bizonnyal óriási 
kereskedelmi lehetőségeket képviseltek az új, agresszív ipari komplexum számára [akiket – 
F.P.] semmiképpen nem lehet hibáztatni spanyol örökségükből származó gonoszságaikért. 
[Az USA] – akár erőszakkal is – segíteni fogja [Latin-Amerikát] abban, hogy a civilizációt 
elérje, mégpedig úgy, hogy segíti dehispanizációs törekvéseinek egy részét” – írja Powell; 
POWELL: i.m. 113; 125–126., BILBAO, Francisco: Obras completas. Vol. 2. Buenos 
Aires: Imprenta de Buenos Aires, 1866. 338–339., http://www.archive.org/stream/obras 
completasd01bilbgoog#page/n6/mode/2up (2011. december 16.); BILBAO, Francisco: 
Evangelio americano. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 1988. 90., SEPÚLVEDA 
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Philip Wayne Powell viszont Spanyolország védőügyvédjének szerepét 

vállalta fel. Véleménye szerint a „nyugati világ gondolkodásmódjára oly erős 
hatást gyakorló spanyolellenes nézetek, a Hollandia és Anglia spanyolellenes 
céljaival keveredő protestáns felkelés szenvedélye hozza létre «a gyűlölet 
hatalmas és terebélyes fáját»”78.  

Könyvében vázolja a már Juderíastól ismert fekete legenda eredetét, az azt 
alkotó főbb elemeket, majd azokat megkeresi az észak-amerikai változatban is. 
Meg is találja, s olvasóinak megmutatja: a legenda elemei, az észak-amerikai 
spanyolellenes vádirat főbb pontjai azonosak az eredetiekkel, azaz „a spanyolok 
egyedülálló módon kegyetlenek […], árulók, és bigottak voltak”79.  

Az észak-amerikai történész azonban úgy véli, „Spanyolország volt a modern 
korok első, Európában kiemelkedő csúcshatalma, [mely] olyan birodalom felett 
uralkodott, mely mellett eltörpült Rómáé és Dzsingisz Káné”. Továbbá, 
„Spanyolország volt az első világhatalom, amely magára vállalta mindazt ami 
[idővel] a «fehér ember terhe» elnevezést kapta, és [ezzel] párhuzamosan azt is, 
hogy megvédi a Kereszténységet az eurázsiai hitetlenek erőszakos betolakodásá-
val szemben. [...] De – magyarázza Powell – a spanyol birodalmi hatalom 
évszázadai ellenségek sokaságát hozták, akik, összevegyítvén a félelmet, 
irigységet és a vallási összeférhetetlenség [szülte] heves gyűlöletet, Spanyol-
országgal, és a spanyolokkal éreztették először a nyomtatás, mint propaganda 
fegyver hatását. A spanyol hatalom – Powell szerint – pusztító támadások 
célpontja lett, amely elindította Spanyolország, a spanyolok, és szavaik többsé-

                                                                                                                                   
MUÑOZ, Isidro: Comunidad cultural e Hispano-Americanismo 1885–1936. Madrid: 
UNED, 1994. 201. 
78 Philip Wayne Powell, a spanyol gyarmati történelem, valamint a hispán és észak-
amerikai világ kapcsolatait kutató amerikai emeritus professzor adta a ma már – méltán – 
nemzetközi hírű, spanyol nyelvre is lefordított könyvének a Gyűlölet fája: az Egyesült 
Államok Hispán világgal való kapcsolatát érintő propaganda és előítéletek (Tree of Hate: 
Propaganda and Prejudices Affecting United States Relations with the Hispanic World) 
címet. A könyv először 1971-ben jelent meg, hatását és sikerét, s talán aktualistását mi sem 
bizonyítja jobban, hogy már az első kiadást követő évben megjelent spanyol nyelvű 
változata is Carlos Sáinz deTejada fordításában (Arbol de odio: la leyenda negra y sus 
consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el Mundo Hispánico), azóta több 
kiadást megért, legutóbb 2008-ban vehették kezükbe az olvasók. Az átdolgozott kiadás 
spanyol nyelven La leyenda negra: un invento contra España címmel jelent meg. Powell a 
gyűlölet fájával szimbolizálja a világméreteket öltött, a kölönböző nemzetek történelmébe 
mély gyökereket eresztett spanyolellenes propagandát, mellyel szemben maga a szerző kel 
a spanyolok védelmére, és tanulságos könyvében szólítja fel saját népét az önvizsgálatra, 
valamint a spanyol kultúra és történelem hiedelmek és előítéletek helyett tényeken alapuló, 
előítéletmentes megismerésére és tiszteletére.  
79 POWELL: i.m. 5; 125.  
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gének befeketítésére irányuló azon nyugati divatot – [azaz] propagandákat, 
amelyek [mára] történelemként ágyazták be magukat”80. 

Spanyolellenes propagandájában az Egyesült Államok más ideológiákat is 
felhasznált. „Csodás kis háború”-jában aratott fölényes győzelme 
következtében az Egyesült Államok a Monroe elnök doktrínájába (1823), a John 
O’Sullivan-féle „Manifest Destiny”-be, majd az úgynevezett „északi 
felsőbbrendűségbe” vetett hite, missziótudata81 pánamerikanizmussá vált. 
William McKinley-t az Amerikai Egyesült Államok elnöki székében 1901-ben 
váltó Theodore Roosevelt ennek szellemében fogalmazta meg úgynevezett 
„100% amerikanizmus”– elméletét. A világ lakosságát származásuk alapján 
civilizáltak (fehérek, angol-szászok, skandinávok, északi népek) és 
civilizálatlanok (nem teljesen fehér bőrűek, szlávok, latinok) csoportjába osztó, a 
bevándorlók iránt ellenséges magatartást tanúsító elnök úgy vélte, Amerikának 
tisztának kell maradnia ahhoz, hogy világ vezető szerepét valóban betölthesse: 
„nem lehet 50–50% amerikanizmus az országban. Csupán 100%-nak van hely. 
Amerikanizmus – kizárólag azoknak, akik amerikaiak, és semmi egyéb”– vallotta 
az Egyesült Államok 26. elnöke. 1907-ben pedig sor került az USA-ba érkező 
bevándorlási hullám megfékezését célzó szigorító rendelet bevezetésére82. 

                                                      
80 POWELL, Philip Wayne: Tree of Hate: Propaganda and Prejudices Affecting United 
States Relations with the Hispanic World. (Introduction by Robert Himmerich y 
Valencia). University of New Mexico Press, 2008. Preface, ix.  
81 Arról a bizonyos Isteni Gondviselésbe vetett hitről van itt szó, amely szerint az északi, 
germán származású, fehér bőrű, protestáns vallásúak kiváltsága volt hogy világvezető 
szerepre jussanak és elhozzák a civilizációt a világ számára – szemben a semmirekellő, 
hitvány, bigott katolikus, spanyol ajkú, barna bőrű déli néppel. POWELL: i.m. (1971) 
118; 125., ANDERLE Ádám: i.m. (1989) 152–153.  
82 Theodore Roosevelt a többségében fehér és angolszász vagy teuton (germán) származású, 
ipari termelőket civilizáltak, míg a „nonwhite” , azaz nem fehér, tehát latin vagy szláv 
eredetű, a „nyersanyagtermelőket és a piac kiszolgálóit” a civilizálatlanok kategóriájába. E 
gondolatának szellemében született 1907-ben egy sor törvény és megállapodás, úgy mint a 
Bevándorlási Törvény (Immigration Act), valamint az úgynevezett Úriemberek 
Megállapodása (Gentlemen’s Agreement of 1907); és az 1882-es valamint 1981-es 
rendeletek felújított változatának tekintett Bevándorlási Dekrétumot (Immigration Act of 
1907) is. Ezt követte tíz évvel később az ázsiai bevándorlást szabályozó, ún. Ázsiai Tiltott 
Zóna (Asiatic Barred Zone) rendelet, amely – egyéb rendelkezései és kikötései mellett – 
megtiltotta a kelet-ázsiaiak valamint a Csendes-óceán szigeteiről származók USA-ba történő 
bevándorlását. Ezt Wilson vétója ellenére is elfogadta a Kongresszus. Az 1921-ben született 
Emergency Quota Act értelmében az USA-ba bevándorlók száma nem haladhatta meg az 
1910-es cenzus szerint ott élők 3%-át. Ez a rendelet Coolidge Coolidge elnöksége idején 
felülvizsgálatra került és módosított formája az 1924-es Immigration Act (vagy Johnson–
Reed Act) néven került bejegyzésre, amely az előbbi 3%-os kvótát 2%-ra csökkentette, de 
immáron nem az 1910-es, hanem az 1890-es cenzus alapján. Ez különösen a Dél- és Kelet-
Európából érkező bevándorlók számát célozta csökkenteni, ennélfogva igencsak 
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A fekete legenda európai változatában sarkalatos pont a vallás, s nem volt ez 
másként a spanyolellenes propaganda észak-amerikai verziójában sem: a 
protestáns Egyesült Államok számára ugyanis ez lett az ő általuk gerjesztett 
fekete legenda újabb pillére a bigott katolicizmussal, kegyetlen inkvizícióval, 
obskurantizmussal vádolt Spanyolországgal szemben.  

A vallás és az USA felsőbbrendűségébe, vezető szerepre szánt sorsának 
kérdése egy pillanatra összefonódott. Powell is rámutat könyvében: az Egyesült 
Államok hitte, és hirdette, miszerint „az Isteni Gondviselés a protestáns vallást 
szánta világvezető szerepre”83. Theodore Roosevelt kizárólag a protestantizmus-
ban látta Latin-Amerika Washingtonnal való együttműködéséhez vezető útját.  

A spanyolok és észak-amerikaiak közötti nézeteltérést ez tovább élezte, 
ugyanis maguk a katolicizmust hirdető spanyolok is kiválasztott népnek tartották 
magukat: 
 

„Spanyolország kulturális hegemóniája egy olyan felsőbb(rendű) civilizációt 
tükrözött, amely nem csupán a fegyverek erején alapult. A sikereire és 
látszólagos gazdagságára büszke Spanyolország, ahol magasak az árak és a 
fizetések, amellyel a bevándorlókat – különösképp a franciákat – vonzotta, az új 
kiválasztott népnek tekintette önmagát. […] Az Isteni Gondviselés, úgy tűnik, 
Spanyolországnak kiváltságos sorsot szánt […]” – írja könyvében Joseph Pérez, 
Tommaso Campanellára hivatkozván, aki szerint „Spanyolország azt a küldetést 
kapta, hogy hozza létre az egyetemes monarchiát annak érdekében, hogy 

                                                                                                                                   
kedvezőtlenül hatott az Egyesült Államok és Spanyolország közötti kapcsolatokra is. A 
bevándorlás kérdése széles körben megosztotta a törvényhozók véleményét, ugyanis sokan 
közülük úgy vélték, az úgynevezett „nyitott bevándorlásban” rejlett Észak-Amerika nemzeti 
értékeinek egyike. Szerintük a helyes út az USA-ba érkezetteknek az észak-amerikai 
társadalomba való mihamarabbi integrálódásának segítése lett volna. Mint minden érmének, 
ugyanakkor, ennek az elképzelésnek is két oldala van, s a fonákja az asszimilációs 
erőfeszítések kudarcát mutatta, aminek következtében az újabb bevándorlási hullámok USA-
ba érkezésének szigorítását sürgették. Az „angolszász, valamint az északi faj tisztaságának” 
védelmében az USA-ba való bevándorlást ellenzők aképpen érveltek, miszerint az „amerikai 
társadalomba érkező bevándorlók beszennyezik a nemzet faji tisztaságát”.  Tulajdonképpen 
arról volt itt szó – értékítéletük szerint – miszerint a Dél- és Kelet-Európából érkező új 
bevándorlók „kevesebb asszimilációs készséget mutattak a korábban érkezett 
bevándorlókéhoz képest”; DUROSELLE, Jean-Baptiste: La política exterior de los Estados 
Unidos. De Wilson a Roosevelt (1913–1945). México–Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 1965. 156; 188–189., http://en.wikipedia.org/wiki/1882_Immigration_Act; 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAE1891A.htm; http://www.spartacus.schoolnet. 
co.uk/USAE1907A.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/Gentlemen%27s_Agreement_of_1907; 
http://www.baxtercountyrepublicans.com/theodore_roosevelt.html (2011. december 16.) 
83 POWELL: i.m. (1971) 125. 
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győzelemre juttassa a protestáns eretnekek és hitetlen törökök által fenyegetett 
katolicizmust”84. 
 

A politikához és a sajtóhoz csatlakozott a korabeli utazások leírásával 
foglalkozó, valamint a történelmi eseményeket feldolgozó irodalom is, amely a 
„negatív, sötét, inkvizíciós, ostoba, bigott, kegyetlen és obskurantista” 
Spanyolország-kép hűséges terjesztője lett. 

Powell véleménye szerint az [USA] „hatásos 19. századi utazó és történelmi 
irodalma megerősítette a Spanyolországról és a spanyolokról kialakított sztereoti-
pizált jellemábrázolásának jelentős részének elfogadását, és terjesztését”.  

Francis Parkman, a XIX. század neves amerikai történésze sorai azonban 
méltán példázzák e megállapítást:  
 

„[…] Spanyolország…szerzetesek és inkvizítorok zsarnoksága volt, kémjeik 
és informátoraik sokaságával, kínpadjaikkal és várbörtöneikkel, […] 
[elnyomván] a gondolat és szólás bárminemű szabadságát. Az Indiák szeretője, 
Spanyolország, koldusoktól hemzsegett. Mégis – teszi hozzá Parkman –, 
hanyatlása szélén, baljós és ijesztő erővel bírt. A titokzatos király [II. Fülöp] […] 
az önkényuralom megtestesítője és bajnoka volt. Maga a pápa felett volt ő a 
katolicizmus feje. Doktrínában és tettekben egyaránt, Madrid engesztelhetetlen 
vakbuzgósága még Rómáét is felülmúlta. […] Spanyolország a sötétség 
citadellája volt – egy kolostori kamra, egy földalatti inkvizíciós börtön, ahová 
semmilyen fénysugár nem szűrődhetett be…”85. 
 

Powell Francis Parkman mellé olyan történészek neveit sorolja, mint; 
William Hickling Prescott (History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the 
Catholic, of Spain in Three Volumes, 1842; History of the Reign of Philip the 
Second, King of Spain, 1856, stb.), John Fiske (The Discovery of America with 
some Account of Ancient America and the Spanish Conquest In Two Volumes, 
1896; Darwinism and Other Essays, 1900, stb.), John Lothrop Motley, vagy 
éppen George Bancroft, ugyanis Powell szerint éppen ők „formálták meg – 
korábbi állítások alapján – azokat a koncepciókat, melyeket ma Spanyol-
országgal kapcsolatban [az USA-ban] fennállnak”86. 

                                                      
84 PÉREZ, Joseph: i.m. 50–5; 128–129. Erről lásd még: WITTMAN Tibor: España en la 
„Monarquía Española” de Campanella. IN: «Acta Historica», Tomus XV. Szeged, 
1964. 1–18. 
85 POWELL: i.m. (1971) 121., PARKMAN, Francis: Pioneers of France in the New 
World: French and English in North America. Boston: Little, Brown and Company, 
1876. 16. 
86 POWELL: i.m. (1971) 120–121. 
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Nevezett történészekkel szemben kemény bírálatot olvashatunk: 
 
„ezek az emberek protestánsként, északi prédikátorokként gondolkodtak és 

írtak, és minden bizonnyal ekképpen cselekedtek bármikor egymás mellé 
helyeztek katolikus–protestáns, spanyol–angol, spanyol–holland, vagy teuton–
latin eszméket és történelmi cselekményeket. […] Ők mind katolikusellenesek, a 
latin feletti északi felsőbbrendűség koncepciójának feltétlen elfogadásával 
teljesen átfűtöttek, és valamelyest maguk voltak a «fejlődésellenesség», sőt az 
«értelmiségellenesség» [megtestesítői – F. P.]. Moralizáló naivitásukban – 
folytatja Powell –, melyben sokkal inkább a szívet, semmint az elmét emelték ki, 
félelmetes, irodalmilag lenyűgöző képeket festettek (északi) hősökről és (latin, 
többnyire spanyol) gaztevőkről, valamint a fekete legenda-írás képmutató 
mintáiban számos alkalommal saját magukkal kerültek ellentmondásba annak 
érdekében, hogy (spanyol- és katolikusellenes) következtetéseik beleilleszked-
jenek egy olyan világról alkotott, előítéletekkel teli, progresszív és materialista 
világképbe, melyet egy, a nyilvánvalóan felsőbbrendű teuton típus általi 
dominanciára szántak”87. 

 
James Jackson Jarves Art Thoughts – The Experiences and Observations of 

an American Amateur in Europe című, 1869-ben megjelent könyvében 
sajátságos képet fest a korabeli spanyol művészet mindennapjairól: tudomása 
szerint egy spanyol művész „csupán olyan témát festhetett meg vagy faraghatott 
ki, amely vallási kényurainak ínyére volt, és [azt is – F. P.] megváltoztathatatlan 
kivitelezési formula szerint. Következésképpen – folytatja Jackson – 
Spanyolországban a művészeti iskola egyházi, és nem nemzeti”88.  

A spanyol emberek viselkedése kapcsán pedig mintha azonban mégis az 
inkvizíció jótékony szerepét ismerné el: „mivel hajlamosak a szélsőséges 
szenvedélyre, és szórakozásukban, valamint vitáikban kéjencek és fafejűek, 
aligha férhet kétség hozzá, hogy ha művészetüket nem vetették volna oly szigorú 
aszkéta ellenőrzés és külső szabályok alá, az bizonyára dúskált volna a 
mezítelen, vulgáris, […] és szenvedélyes ragyogásban, amelynek hatására 
nézője teljességgel megfeledkezhetett volna a [spanyolok] emberiség ellen 
elkövetett bűneiről” .  

                                                      
87 Uo. 118–119. 
88 JACKSON JARVES, James: Art Thoughts. The Experiences and Observations of An 
American Amateur in Europe. New York: Hurd and Houghton, 1869. 178., 
http://www.archive.org/stream/artthoughtsexpe00jarvgoog#page/n3/mode/2up 
(2012. január 5.) 
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Jackson szerint „a spanyolokkal papjaik és uralkodóik oly régóta járatták a 
bolondját, hogy [azok] elsajátították a hamis nagyszerűséget […], s hogy azt 
tegyék, ami elhomályosítja az erkölcsi érzéket, és gátolja a nemzeti fejlődést”89.  

Az a meglátása, hogy „az emberi jogok gyalázatával táplált vallásból 
született bigott művészet” a spanyoloké, amely „könyörtelen szellemével, a 
tudatlanság és haszontalanság jóváhagyásával, valamint a vérszomjával itatta át 
a közízlést”, amelyben „szükségtelen a költőit vagy ötletest keresnünk”, hiszen – 
érvel Jackson – „mit is várhatnánk el a festészettől egy olyan országban, ahol 
maszkot viselő inkvizítorok jártak műteremről műteremre, semmisítettek meg, 
vagy mázoltak át minden olyan részletet, mely nem volt összhangban fanatikus 
skrupulusaikkal, a szobrászattól, melyet azért öltöztetnek és festenek, hogy a 
valódi életet majmolja, s ahol a művész – szent kép esetén – nem teheti tönkre 
két keze munkáját annak kockázata nélkül, hogy szentségtörésért megkínozzák?” 
Jackson szerint továbbá Spanyolországban „az emberi intellektus nevetségessé, s 
az élet teherré, semmint áldássá tétele volt a cél”90. 

Mindezen írások amerikai oktatásrendszerbe, s azon keresztül a 
mindennapokba való beépülésével biztosítottnak volt tekinthető a fekete legenda 
fennmaradása. 

                                                      
89 JACKSON JARVES: uo. 
90 Uo. 178–179., KAGAN, Richard L.: The Spanish Craze in the United States: Cultural 
Entitlement and the Appropriation of Spain’s Cultural Patrimony, ca. 1890–ca. 1930. IN: 
«Revista Complutense de Historia de América», Vol. 36. 43–44. A tanulmány a szerző 
Stanley G. Payne könyvében megjelent írásának átdolgozott változata. Vö: PAYNE, 
Stanley G.: When Spain Fascinated America. Fundación Zuloaga, 2010. 43–44., 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/11328312/articulos/RCHA1010110037A.PDF 
(2011. december 20.) 



 

A SPANYOLELLENES LEGENDA ÁRNYÉKA HALVÁNYUL? 

Spanyolország az észak-amerikai utazó irodalomban 

A pontosság kedvéért a spanyolokról fekete képet festő, a fentiekben említettek 
mellett egyre nagyobb számban megjelent az „alkalmanként tehetséges, éles 
szemű, és a spanyol tájjal és történelemmel viszonylag rokonszenvező” , s a 
„napos, festői, egzotikus” Spanyolországról beszámoló romantikus „utazó 
irodalom” is, élén a Kolumbusz Kristóf életrajzát (Life and Voyages of 
Christopher Columbus, 1828), és Al-Andalus történetét (The Chronicles of the 
Conquest of Granada,1829) is megíró Washington Irving amerikai íróval, akit – 
saját bevallása szerint – „kíváncsisága Spanyolországba vitt”, s „1829 tavaszán 
nekivágott a Sevillából Granadába vezető útnak […] Andalúzia romantikus hegyei 
között”. Az amerikai író Spanyolországban „Európa legromantikusabb országát” 
látta, ahol még vannak értékek:  

 
„Mi gondja lehet az utazónak az országgal, ahol a legnyomorúságosabb 

kocsmában is várhatnak rá olyan kalandok, mint egy elvarázsolt kastélyban […]. 
Panaszkodjanak csak mások a széles országutak, pazar szállodák, a rafinált 
komfort hiányára, amelyet a civilizált országok unalmassá és közönségessé 
fejlesztettek; ide nekem a fárasztó hegymászást, a kalandozást, a kilátástalan 
gyaloglást, a félvad, de őszinte és vendégszerető szokásokat, amelyek oly nemes 
bájt kölcsönöznek a szeretett, romantikus, öreg Spanyolországnak!”91 

 
A fekete legendával, az előítéletekkel kapcsolatosan talán éppen Irving írta le 

a legfontosabbat:  
 
„ Miután láttam az országot, azt hiszem, jobban megértem a spanyolok 

büszkeségét, szívósságát, igénytelenségét és mértékletességét, férfias kiállásukat 
a nehézségekkel szemben, megvetésüket a férfiatlan engedékenység iránt”92. 

 

                                                      
91 IRVING, Washington: Tales of the Alhambra. London: Richard Bentley, 1835. 1; 6–7., 
http://www.archive.org/stream/talesofalhambra00irviuoft#page/n11/mode/2up (2011. 
december 16.); Értekezésem írása idején, 2011. tavaszán «Az Alhambra meséi» címmel 
megjelent magyar fordításban is Irving Washington úti beszámolója. A fent idézett 
részletek magyar nyelvű fordítása Dr. Pintér Károly munkája; IRVING, Washington: Az 
Alhambra meséi. Budapest: OlvasóSarok, 2011. 5; 11. 
92 IRVING: i.m. (1835) 2., Uő: im. (2011) 6., FERNÁNDEZ FLOREZ, Darío: La 
herencia Española en los Estados Unidos. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Plaza & 
Hanes, S. A. Editores, 1981. 180. 
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Washington Irvinghez olyan észak-amerikai írók és költők csatlakoztak mint 
Alexander Slodell Mackenzie (A year in Spain: by a young American, 1831; Spain 
Revisited, in Three Volumes, 1836), Caroline Cushing (Letters, descriptive of 
public monuments, scenery and manners in France and Spain, in Two Volumes, 
1832), a „Délnyugat apostolának” tartott újságíró és indián jogi aktivista Charles 
Fletcher Lummis (Spanish Pioneers, 1893; Los Exploradores Españoles del siglo 
XVI. Vindicación de la acción colonizadora española en América, 1922; The 
Spanish Pioneers and the California Missions, 1936; Pueblo Indian Folk Stories, 
1936, stb.); Helen Hunt Jackson (Ramona – A story, 1885) vagy a nyelvtanulás 
céljából Európában utazgató költő, Henry Wadsworth Longfellow (Outre-Mer: A 
Pilgrimage Beyond the Sea, 1835; The Spanish Student – A Play in Three Acts, 
1843; The Song of Hiawatha, 1855) aki Spanyolországba is ellátogatott93.  

„Hispanománia” az észak-amerikai művészetekben és építészetben 

A szépirodalom mellett az Egyesült Államok művelt közvéleménye egyre 
nagyobb érdeklődést mutatott a spanyol művészetek és építészet iránt. A 
romantikus utazóirodalom példájára –mondhatjuk – megszületett az „utazó 
festészet” is: egyre több festőművész érdeklődött a romantikus, festői spanyol 
tájak és élethelyzetek (táncoló cigányok, bikaviadalok, várromok, stb.) iránt, s 
vette útját Spanyolország napsütötte déli tájai felé, miközben a francia Manet és 
Degas mellett Velázquez, Goya és El Greco festményei voltak a legkeresettebbek 
az észak-amerikai műgyűjtők körében.  

Észak-Amerika festőművészei közül kiemelendő William Merritt Chase, aki 
Velázquezt tartotta a „valaha élt legnagyobb festőművésznek”, továbbá említést 
érdemel Samuel Colman, John Singer Sargent, Thomas Eakins, Mary Cassatt, és 
James Carroll Beckwith neve.  

Mindeközben szülőföldjéről, a „napfény, szerelem, zene és álmok földjéről”  
elindult Carmen Dauset Moreno, hogy Madrid, Valladolid, Lisszabon, Párizs után 
New York-ot, s egész Észak-Amerikát meghódítsa. A Carmencita művésznévvel 
világhírt szerzett francia–andalúz származású szépséges flamencotáncosnőt, 
„Sevilla gyöngyszemét”, akinek „minden mozdulata az ő napfényes Spanyolor-
szágának tüzes szenvedélyéről tesz tanubizonyságot”, Amerika-szerte tapsvihar 

                                                      
93 KAGAN: i.m. 47., 
http://www.charleslummis.com/; 
http://www.seasonalchef.com/indianrights.htm;  
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Fletcher_Lummis; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Slidell_Mackenzie;  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Henry_Wadsworth_Longfellow (2012. január 5.) 
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fogadta, s még Oscar Wilde-ot is megihlette; portréit pedig az imént említett Josh 
Singer Sargent és William Merritt Chase is megfestette94.  

                                                      
94 Carmencita, azaz Carmen Dauset Moreno a XIX. század vége és a XX. század elejének 
legkiemelkedőbb spanyol származású táncosnője volt, szakmájában az első spanyol nő, aki 
eljutott Amerikába, s ott hírnévre tett szert, noha Észak-Amerika „meghódítása” – 
köszönhetően erős egyéniségének, s a kezdetben nem túl befogadóképes közönségnek – 
időbe tellett. 1894-ben Thomas Alva Edison róla készítette el a chicagói kiállításon bemuta-
tott filmjét, amivel Carmencita a világon az első nő volt, aki filmvásznon szerepelhetett. Ez 
azonban kisebb botrányt kavart, ugyanis a filmfelvételen látható Carmencita alsószoknyája is, 
amely miatt sokan úgy érezték, az amerikai cenzúra szükségessége aktualitássá vált. A 
gyermekkorától táncon és tánciskolában nevelkedett kislány mindössze 12 éves volt, amikor 
a malagai Teatro Cervantes színpadára állt, s első alkalommal elkápráztatta nézőit, mellyel 
országos fellépések sora indult el országszerte. Carmencita számára Európa színpadainak 
kapui is megnyíltak; Párizsban, ahol csak „Sevilla gyöngyszeme”-ként (La Perle de Seville) 
emlegették a Nouveau Cirque mellett az 1889-es világkiállításon is első spanyol 
táncosnőként lépett fel, ahonnan – kisebb spanyolországi kitérők és bizonytalanságok után – 
Carmencita útja az Egyesült Államokba vezetett, melynek kapcsán magyar szálakra 
bukkantunk: Königsbrau Jakab és Weisberger Anna (Rózsa) fiaként született zsidó 
származású magyar zeneszerző, néptáncművész, rendező, producer testvérpár, Királyfy Imre 
és Balázs (? Bolossy) fedezte fel és szerződtette a tehetséges spanyol táncosnőt. (Miután az 
1848-as forradalom következtében a család üzleti vállakozása csődbe ment, felvették a 
Királyfy nevet.) Királyfi Imre neve összefonódott az 1893-as chicagói kiállítással: ő rendezte 
az „America”  elnevezésű kiállítást, valamint – egyéb zeneművek mellett – a rendezvény 
tiszteletére szerezte Kolumbusz és Amerika felfedezése (Colombus and the Discovery of 
America) című zeneművet is, melyet „minden idők legnagyobb látványosságaként” hatalmas 
sikerrel mutattak be. Az ő és testvére, Balázs nevéhez fűződik a philadelphiai Alhambra 
Palace (később South Broad Street Theater) megépítése 1876-ban. Királyfy rajongott 
Carmencitáért, s úgy gondolta, a művésznőnek Amerikában a helye. A táncosnő sikerét 
azonban inkább az amerikai művészvilág meghívásainak köszönheti. Kisebb stúdiófellépé-
seken szerzett hírnevet, még Taft elnököt (1909–1913) is megbabonázta. Számos cikkében 
méltatta a San Francisco Daily Report, a Chronicle, a Davenport Democratic Gazette, de 
még a The New York Times oldalain is olvashatunk Carmecitát méltató írásokat. Utóbbi lap 
1923. július 8-i számában terjedelmes cikkben emlékezik meg az amerikaiak által is oly 
kedvelt spanyol táncosnőről, akivel kapcsolatban „a néző olykor-olykor azon tűnődik, vajon 
a táncos, vagy a nő az, aki elbűvöli”.  (The Sun) Hírneve, elismertsége ellenére úgy tűnik, az 
USA Carmencita iránti rajongása erősebb volt, mint hazája büszkesége, amit az is 
bizonyíthat, hogy a róla készült első Spanyolországban megjelent életrajzi könyvre 2011-ig 
várni kellett. A táncosnő szülővárosában, Almeríában napvilágot látott könyv José Luis 
Navarro García és José Gelardo Navarro munkája, s Carmencita Dauset. Una bailaora 
almeriense címmel jelent meg, amelynek egy példányát a madridi Biblioteca Nacional őrzi; 
KAGAN: i.m. 43., RAMIREZ, James: Carmencita, The Pearl of Seville. New York: Press of 
the Law and Trade Printing Co., 1890. 111–121; 127; 141–142., http://www.archive.org 
/stream/carmencitapearlo00rami#page/n15/mode/2up (2012. január 13.); CRAWFORD 
FLITCH, J. E.: Modern Dancing and Dancers. London: Grant Richards Ltd., Philadelhia: J. 
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Az észak-amerikai könyvesboltok polcai pedig megteltek Blasco Ibañez, Pío 
Baroja, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno műveinek angol nyelvű 
fordításaival95. 

1898 eseményeit követően Spanyolország sem mint „anyaország” Latin-
Amerika szemében, sem az Egyesült Államok számára mint „rivális”  nem 
jelentett többé potenciális fenyegetést.  

Mindeközben az USA megtapasztalhatta a (spanyol) „Aranykor”  észak-
amerikai változatát (Gilded Age – Aranyozott kor; 1870–1890)96, amely az USA 
történelmében addig példátlan ipari, gazdasági és demográfiai fejlődést hozott; 
ám – viszonylag fiatal köztársaság lévén – az ipari vívmányok között 300 éves 
múltja, értékei aligha kelhettek versenyre mindazzal, amit Spanyolország a 
magáénak tudhatott. Ezek (is) magyarázhatják a XIX–XX. század fordulóján 
tapasztalható, spanyolok iránti észak-amerikai rajongás újabb hullámát, ami a 

                                                                                                                                   
B. Lippincott Company, 1912. 195–197. (A könyv elején látható John Sargent Carmencitáról 
készített festménye is.); http://www.archive.org/stream/moderndancingdan00flit#page/n7/ 
mode/2up (2012. január 13.); McCABE, Lida Rose: Carmencita and Her Painters. The Dead 
Spanish Dancer Who Still Lives in Her Portraits by Sargent and Chase. IN: «The New York 
Times», 1923. július 8., http://query.nytimes.com/mem/archive/pdf?res=FB0E16F8385D11 
738DDDA10894DF405B838EF1D3 (2012. január 13.); [Szerző megjelölése nélkül]: La 
flamenca que enamoró a Edison. IN: «elCorreoweb.es, Diario Digital de El Correo de 
Andalucía», 2011. április 17., A weboldalon látható Edison némafilmje is, amelyben 
Carmencita táncol: http://www.elcorreoweb.es/cultura/120998/flamenca/enamoro/edison 
(2012. január 13.); MARTÍNEZ, D.: La Primera Biografía de Carmen Dauset se presenta 
esta noche en Diputación. IN: «El Almería», 2011. április 28., http://www.elalmeria.es/article 
/ocio/960984/la/primera/biografia/carmen/dauset/se/presenta/esta/noche/diputacion.html 
(2012. január 13.); NOLA, Meg: La Carmencita: Spanish Dancer and Gilded Age Muse. IN: 
«Modern Art History», 2010. szeptember 12., http://meg-nola.suite101.com/la-carmencita--
spanish-dancer-and-gilded-age-muse-a284918#ixzz1jQoPJGXJ (2012. január 13.); 
http://www.20thcenturylondon.org.uk/server.php?show=conInformationRecord.111;  
(2012. január 13.); http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9337-kiralfy-imre; 
http://www.answers.com/topic/bolossy-kiralfy (2012. január 13.); Királyfy Imre síremléke a 
New York-i Green-Wood Temetőben található. A róla készült fotókat lásd: 
http://www.grahamowen.com/Adirondacks_2006-Imre-Kiralfy.html (2012. január 13.); 
«Imre Kiralfy’s Columbus and the Discovery of America. The Grandest and Most Colossal 
Spectacle of All Time.» (Királyfy Imre előszavával) Buffalo, New York: The Courier 
Company Show Printers, 1892., http://www.archive.org/stream/imrekiralfyscolu01kira 
#page/n0/mode/2up (2012. január 13.) 
95 BOYD: i.m. 321. 
96 http://en.wikipedia.org/wiki/Gilded_Age (2012. január 13.) A témában lásd még: 
CASHMAN, Sean Dennis: America in the Gilded Age. From the Death of Lincoln to the Rise 
of Theodore Roosevelt. New York University Press, 1993., SHROCK, Joel: The Gilded Age. 
Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2004., CALHOUN, Charles W.: The Gilded Age. 
Perspectives on the Origins of Modern America. Rowman & Littlefield, 2007. 
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Kaliforniában, Texasban, Új-Mexikóban és Floridában élő amerikaiak által 
„elképzelt” kulturális múlt, és múltbéli kultúra öröksége iránti ragaszkodásában, 
Richard L. Kagan történész szavaival élve valóságos „hispanomániában” 
fejeződött ki, amely a korabeli észak-amerikai építészetben is testet öltött: 1890 
és 1928 között a sevillai La Girlada toronynak New York második Madison-
terétől Chicagón át Miamiig mintegy 15 másolata készült el, és az 1915-ben a 
Panama-csatorna megnyitásának tiszteletére rendezett Panama–Pacific 
nemzetközi kiállítás (Panama–Pacific International Exposition) épületei spanyol 
sítlusban épültek (Bertram Grosvenor Goodhue munkája). Ez persze még 
messze nem minden.  

Miután 1903-ban meghiúsult William Randoph Hearst azon – talán nem 
meglepő módon spanyol közfelháborodást kiváltó – vágya, hogy a burgosi 
múzeum, avagy Miranda-Ház (Casa de Miranda) belső udvarának (patio) 
lebontását követően azt az Egyesült Államokba szállíttatja, s ott újra felépítteti, a 
spanyolellenes propagandát tehetségesen felhasználó sajtómágnás spanyol 
reneszánsz stílusú épület-együttest (Hearst-Palota, vagy ahogyan Hearst 
hivatalosan nevezte: La Cuesta Encantada – The Enchanted Hill, azaz Elvarázsolt 
Hegy) terveztetett Julia Morgan neves építészasszonnyal San Simeonban, 
Kaliforniában. A főépület (casa grande/main house) tervezésekor Morgant 
Spanyolország legrégebbi arénájával, római és arab hídjával, valamint arab 
fürdővel is büszkélkedő XVI. századi Ronda városában található Santa María 
káptalantemplom ihletette97.  

Hearst projektje az Egyesült Államokban Kaliforniából és Floridából a XIX. 
század utolsó évtizedében elindult, s a XX. század első három évtizedére 
jellemző „Spanish Revival Architecture”, azaz a spanyol reneszánsz építészeti 
stílusirányzathoz köthető.  

                                                      
97 WILSON, Mark A.: Julia Morgan: Arquitect of Beauty. Layton, Utah: Gibbs Smith, 2007. 
106; 109. (104–138.); WADSWORTH: Ginger: Julia Morgan. Arquitect of Dreams. 
Twenty-First Century Books, 1990. 87–103., http://en.wikipedia.org/wiki/ Hearst_Castle; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Colonial_Revival_architecture; (2012. január 5.); 
MARTÍNEZ RUIZ, María José: La Casa Miranda de Burgos. La defensa ante la posible 
salida al extranjero de su patio. IN: «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología: BSAA», Tomo 66, 2000, 181–198., http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo 
?codigo=291332 (2012. január 5.); William R. Hearst San Simeon-i kastélyának építése 
kapcsán készített interjúkat lásd: RIESS, Suzanne B. (ed.): The Julia Morgan Architectural 
History Project (Interviews). Volume I. The Work of Walter Steilberg and Julia Morgan; 
Berkeley, California: The Regents of the University of California, 1976. 56–60., 
http://www.archive.org/stream/histprojinterviews01julirich#page/n9/mode/2up (2012. január 
5.); RIESS, Suzanne B. (ed.): The Julia Morgan Architectural History Project (Interviews). 
Volume II. Julia Morgan, Her Office and a House. Berkeley, California: The Regents of the 
University of California, 1976. 66–71; 181–186; 216–221., http://www.archive.org/stream/ 
histprojinterviews02julirich#page/n11/mode/2up (2012. január 5.) 
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A „Spanish Revival” kifejezés azonban nem egy, hanem három építészeti 
stílust foglal magában: az úgynevezett misszió (Mission vagy Mission Revival), a 
spanyol gyarmati (Spanish Revival), valamint a mediterrán (Mediterranean) 
stílusokat, melyek külföldi eredetük és jellemzőik ellenére „félreismerhetetlenül 
amerikaiak”, vagyis nem máshonnan átvett építészeti irányzatoknak 
tekintendők98.  

A Misszió-stílus a Kaliforniában, Új-Mexikóban, Arizonában, és Texasban – 
építészi végzettséggel nem rendelkező – ferences szerzetesek által a XVIII–XIX. 
század folyamán épített vályogtemplomok hatására alakult ki, virágkora 1890 és 
1915 közé tehető. A stílusra jellemző jegyek a nyersség, egyszerűség, díszítések 
hiánya vagy minimális alkalmazása, vastag, erős, fehér, vagy nyers, esetleg 
földszínű stukkó falak, a kerek–íves nyílások, az alacsony mennyezet , vörös 
színű cseréptető, az árkád, és a rejtett veranda99.  

A misszió stílus továbbfejlődésének eredménye a spanyol–mexikói 
motívumok ihlette Spanish Revival építészeti stílus lett, amely ugyan hordozott 
magában az előző stílussal azonos jegyeket (stukkó, alacsony mennyezet, vörös 
cseréptető, ívelt nyílások), elődjénél azonban jóval díszesebb és színesebb.  

Kialakulása egyfelől San Franciscóhoz, másfelől a – már említett – Panama-
csatorna megnyitásának tiszteletére 1915-ben San Diegóban megrendezett 
Panama-Pacific nemzetközi kiállításhoz köthető.  

A XX. század elején még csúf, földrengés és tűzvész (1906) sújtotta, erőszak 
és barbarizmus hírnevében álló várost a városatyák és a kor neves építészei 
élhetőbbé, mi több, „a Csendes-óceán királynőjévé” kívánták tenni. Ennek 
megvalósításához kiváló lehetőséget kínált az említett kiállítás, melynek 
építészeti- és városépítési szempontból – úgymond – kettős küldetése volt: 

                                                      
98 MASSEY, James C. – MAXWELL, Shirley: Mediterranean Traditions. Spanish Revival 
and Mission Style Houses of the early 20th century. IN: «Old House Journal», 1991. 
július–augusztus 45., http://books.google.hu/books?id=7CipCkCeRwwC&pg=PA47&dq 
=spanish+revival&ei=qg4KT-GEHMjuUPSsqckK&hl=hu&cd=9#v=onepage&q&f=false 
(2012. január 5.) 
99 A misszió-stílus kiemelkedő észak-amerikai képviselői voltak Richard S. Requa, és 
Willis Polk építészek. Az irányzat népszerűvé válását nagy mértékben köszönheti Helen 
Hunt Jackson Ramona című regényének. A stílusjegyeket magán viselő épületek között 
említhetjük a kaliforniai Southern Pacific (Burlingame/Caltrain) vasútállomást (1894); a 
kaliforniai Baptista Egyetemet (1921) és Mission Fogadót (Mission Inn); a floridai 
Szentpétervárott épült Hotel Ponce de León, (1922), vagy a Las Vegas-i (Új-Mexikó) 
Hotel La Castañeda-t. Vö: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_Revival_Style_architecture; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ponce_De_Leon_Boutique_Hotel; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Burlingame_%28Caltrain_station%29; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_Inn; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas_%28Amtrak_station%29 (2012. január 5.) 
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egyfelől kifejezésre juttatni a romantika, a nosztalgia iránti vágyat, másfelől 
pedig mindezt a haladással, modernséggel együtt kivitelezni100.  

A Spanish Revival egyik meghatározó jellemzője a meleg színek (barna, 
vörös, mélykék, élénk zöld, narancs) iránti szenvedély volt, amelyet jól 
érzékeltet az expó „színfelelőse” (chief of color), a Dél-Európáról készített 
illusztrációiról híres Jules Vellée Guérin gondolata:  

 
„láttam az őshonos vadvirágok vibráló színeit […], a környező hegyek lágy 

barnaságát, az aranyló narancsligeteket, a tengerek kékjét, és úgy határoztam, 
hogy miként a zenész egy motívum vagy akkord köré építi szimfóniáját, úgy kell 
nekem kitalálnom a színek akkordját és erre építenem az én szimfóniámat”101.  

 
A stílus legfontosabb képviselője Bertram Grosvenor Goodhue volt, aki 

1910-ben a kiállítás főépítésze lett. Goodhue úgy vélte, hogy a stílus „különösen 
illik az amerikai dél-nyugathoz, ahol egykoron a mexikói civilizáció uralkodott”. 
Az építész Guérin színek kavalkádjáról született fantáziáját a valóságba átültetve 
„egy fennsík tetején, féltrópusi növényzet között mély árkokkal háromszögben 
szabdalt környezetbe egy fantasztikus spanyol várost épített; melynek fehér falai 
és sokszínű csempéi ragyogtak a kaliforniai kék ég alatt; amelyet egy ívelt híd 
kötött össze az expóval”102.  

A Spanish Colonial stílusjegyei közé tartozik még az alacsony, kerek vagy 
nyolcszögletű tornyok, nagy, magas, nehéz fából faragott vagy táblázott bejárati 
ajtók, nem feltétlenül szimmetrikus(an elhelyezett) ablakok, erkély, dekoratív 
kovácsoltvas rácsok, és a lugas.  

Ez az építészeti stílus 1920-ra gyakorlatilag egész Kaliforniát „megfertőzte”, 
s országszerte terjedt103.  

A Spanish Revival harmadik változata, az – 1920-as és 1930-as évtizedre 
jellemző – mediterrán, tulajdonképpen egy „hibrid”  stílus, amely az alapvetően 
spanyol, mór, olasz, amerikai és – esetenként – francia építészeti elemek 
keveredését jelentette. A továbbra is jellemzően alacsony cseréptető, s az 
                                                      
100 STARR, Kevin: Americans and the California Dream. New York: Oxford University 
Press, 1973. 297–299; 305., A Panama–Pacific nemzetközi kiállításról, annak történelmi 
hátteréről, stb. beszámoló «Panama Pacific International Exposition San Francisco 
1915» Natural Color Studies of the Exposition City című fejezetében színes képeket is 
közöl, míg a „The San Francisco Exposition City” elnevezésű rész első oldalán a 
fentiekben elmített sevillai La Giralda torony másolatának fényképe látható. «PANAMA 
PACIFIC INTERNATIONAL EXPOSITION SAN FRANCISCO 1915» [s.l.; s.n.] 1915., 
http://www.archive.org/stream/cu31924101862732#page/n1/mode/2up (2012. január 5.) 
101 STARR: i.m. 299. 
102 Uo. 403–404., «PANAMA–PACIFIC INTERNATIONAL EXPOSITION SAN 
FRANCISCO 1915», uo.  
103 KAGAN: i.m. 38. 
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egyszerű, semleges tónusú belső falak mellett mégis színes (kék, zöld, sárga, 
vörös, arany); a nagy hátsó ablakok, kertre, teraszokra nyíló francia ajtók, 
gerendázott mennyezet, mór mintázatú kerámia falicsempével körberakott 
kandalló tartoznak a stílus ismertető jegyei közé104.  

* * * 

Az amerikai fejlődéséhez viszonyítva jelentős késéssel ugyan, de 
Spanyolországban is megfigyelhető az általános infrastruktúra, az utak fejlődése, 
szállodák számának növekedése. Ennek köszönhetően az 1920-as években 
Spanyolország felé is megindult az észak-amerikai turizmus, amely – Richard L. 
Kagan szerint – már különbséget mutatott a „a kereskedelmi és politikai céllal 
utazók között”105. 

Mindezek ellenére az észak-amerikai professzorok továbbra is a mélyen 
beivódott előítéleteiktől fűtve oktatták a hispán kultúrát: inkvizícióról beszéltek, 
ugyanakkor mintha tudomást sem vettek volna a spanyol kultúra 
aranyszázadának létezéséről: 
 

                                                      
104 STARR: i.m. 365., GEBHART, Patricia (ed.): George Washington Smith: Architect of 
the Spanish Colonial Revival. Gibbs Smith, 2005. Introduction. xi., MASSEY – 
MAXWELL: i.m. 45–49., Uők: American Houses, Spanish Styles. IN: «Old House 
Journal», 2005. szeptember–október 76–83., http://books.google.hu/books?id= esrtQp02 
ZWEC&pg=PA76&dq=spanish+revival&ei=qg4KT-GEHMjuUPSsqckK&hl=hu&cd=3#v 
=onepage&q&f=false (2012. január 5.); [Szerző nélkül] Post-Victorian Houses. A Review 
of Early Twentieth-Century Styles. IN: «Old House Journal», Vol. XIV. No. 1. 1986. 
január–február 24–26., http://books.google.hu/books?id=UaILevXovVwC&pg=PA26&dq 
=spanish+revival&ei=qg4KT-GEHMjuUPSsqckK&hl=hu&cd=7#v=onepage&q&f=false 
(2012. január 5.); SHESS, Thomas: The requa Chronicler. Historian Parker H. Jackson 
explains why we love Spanish Revival Homes. IN: «San Diego», 2005. október 29–33., 
http://books.google.hu/books?id=mQAEAAAAMBAJ&pg=PA125&dq=spanish+revival&
ei=qg4KT-GEHMjuUPSsqckK&hl=hu&cd=8#v=onepage&q=revival&f=false (2012. 
január 5.) 
105 A spanyolországi úticéllal utazó észak-amerikaiak számáról nincsenek pontos 
feljegyzések, de Kagan felhívja figyelmünket az általa a „turisták mekkájának” nevezett 
madridi Prado Múzeum archívumában őrzött „Látogatók Könyvé”-re (Libros de Visitas 
és/vagy Libros de Apuntes, ca. 1830–ca. 1870), amely valamiféle képet adhat az észak-
amerikai utazók számát illetően: az adatok az 1880-as esztendő tekintetében mintegy évi 
50 ezer, európai desztinációt felkereső amerikairól számolnak be, ami az elkövetkezendő 
három évtized folyamán – a becslések szerint – ötszörösére emelkedhetett. A történész 
ugyanakkor azt is jelzi, hogy az itt található adatok még feldogozásra várnak; KAGAN: 
i.m. 47–48., BOYD: i.m. 321. 
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„mivel azt mindenki azonnal tudja, hogy az inkvizíció sikeresen szétzúzta a 
szólás- és gondolatszabadságot a 16–17. századi Spanyolországban, lehetetlen a 
diákokat [ma] arról meggyőzni, hogy létezett egy velejáró spanyol Aranykor 
[…] . Hasonlóképpen furcsa azt látni, hogy a katolicizmus és az inkvizíció 
spanyol-amerikai földjein kifinomult európai kultúra virágzott, szinte a hódítás 
első pillanatától fogva. Ez az összetett városi és regionális kormányzástól a 
keresztény hitre térítés (i.e. europaizáció) széleskörű projektjein, és a legvadabb 
őslakosok védelmén át mindenféle iskolák, egyetemek, kórházak sikeres 
létrehozásának, tudósok biztosításának valamint tiszteletreméltó – a gyarmati 
angol-amerikainál sokkal izgalmasabb és gazdagabb – irodalom megteremté-
sének bátorításáig mindent magába foglalt. És akkor még nem is szóltunk a 
gazdasági és kereskedelmi tevékenységekről […] ”  – írja Powell, aki azzal az 
elgondolkodtató kérdéssel áll olvasói elé, hogy vajon „Spanyolország szellemi 
«Aranykorának» magaslatait az inkvizíció ellenére, vagy annak következtében 
érte el?”106 

A fekete legenda ellenszere: az oktatás. 
Intézményes kezdeményezések az Egyesült Államokban 

Bizonyos jelek arra mutattak, hogy lassan egyre több észak-amerikai 
professzor ismerte fel és hirdette Powellel és társaival egyetemben, miszerint a 
fekete legenda volt az alapforrása az amerikaiak széleskörű téves 
informáltságának, valamint félreértéseinek a hispán világ felé: 

 
„még mindig vannak néhányan, köztük többen kiemelkedő személyiségek, 

akik még nem fogták fel a spanyol faj és kultúra, művészet, építészet, zene, s az 
emberiség szolgálatában tett dolgaik jelentőségét. Röviden, annak utóhatásaitól 
szenvednek, amit a spanyolok Spanyolország «fekete legendájának» neveznek”. 

 

                                                      
106 A spanyol kultúra aranyszázada kb. 1560 és 1660 közé tehető. Erős katolikus hitről, 
vallásról beszélhetünk – és nem csupán az inkvizíció kapcsán. Spanyolország ekkor 
hatalmas, erős, félt gyarmat-, s egyben világbirodalom, melynek kultúrájában „újjá-
születik a mór, zsidó, és keresztény hagyomány”, az irodalom és művészetek 
virágkoráról beszélhetünk olyan nevek említése mellett mint Cervantes, Lope de Vega, 
Tirso de Molina, Murillo, Velázquez, El Greco vagy éppen Ribera; ANDERLE Ádám: 
i.m (1999) 82–92., POWELL: i.m. (1971) 12–13, 121–122, 131–132. 
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A fenti gondolat Henry Grottan Doyle észak-amerikai hispanistától származik, 
aki a probléma orvoslását az oktatásban látta107. Ennek igyekezett eleget tenni az 
örökségét oktatási és kulturális célú támogatására fordító Archer Milton 
Huntington. Az Amerikai Szépművészeti Akadémia (American Academy of Arts 
and Letters), s az Amerikai Numizmatikai Társaság (American Numismatic 
Society) támogatója, s egyebek mellett a világ egyik legnagyobb tengerészeti 
múzeumaként számon tartott Mariner’s Museum (New port News, Virginia) 
alapítója azon túl, hogy a spanyol irodalom lelkes híveként lefordította az El 
Poema de Mio Cid -et, és számos spanyol nyelvű szépirodalmi alkotás másola-
tának Észak-Amerikában való terjesztését támogatta, mintegy másfél évtizeden át 
gyűjtötte a spanyol irodalom, kultúra, és történelem fontos, jellegzetes, és 
különleges darabjait, úgy mint könyveket, kéziratokat, érméket, kerámiákat, 
rajzokat, festményeket (Goya, Zuloaga), a Prado múzeumból származó kárpitokat 
és szőnyegeket, hispán–mór agyagedényeket vagyis – ahogy maga Huntington 
mondta: „mindent, ami összesűríti Spanyolország lelkét”108.  

E gyűjtőmunka részeként 1902-ben megvásárolta Marqués de Jérez de los 
Caballeros – Spanyolország egyik legszebb magánkönyvtáraként számontartott – 
gyűjteményét, s azt azzal a céllal szállíttatta Egyesült Államokba, hogy az 1904-
ben New Yorkban létrehozott, Hispanic Society of America elnevezésű intézet 
könyvtárában (Hispanic Society’s Library) helyezze el109.  

                                                      
107 DOYLE, Henry Grattan: The Black Legend of Spain. Facts are Given About a 
Country Much Maligned. IN: «The New York Times», 1925. január 24. [oldalszám 
megjelölése nélkül]. 
108 http://www.hispanicsociety.org/hispanic/soulofSpain.htm; http://www.huntington.tierra 
net.com/bios/archer.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/Archer_Milton_Huntington (2012. 
január 13.); Az alább – a teljesség igénye nélkül – felsorolt írások, dokumentumok is jelzik, 
milyen gazdag is lehet a Hispanic Society of America gyűjteménye: CASA CERVANTES: 
Catalogue of paintings by Ignacio Zuloaga Exhibited by The Hispanic Society of America. 
New York: The Hispanic Society of America, 1909., http://www.archive.org/stream/ 
cataloguepainti00bringoog#page/n8/mode/2up (2012. január 13.); HARPER, Edwin Atlee: 
Hispano–Moresque pottery in the collection of The Hispanic Society of America. New York: 
The Hispanic Society of America, 1915., http://www.archive.org/stream/hispanomoresque 
00barbgoog#page/n13/mode/2up (2012. január 13.); STARKWEATHER, William E. B.: 
Paintings and Drawings of Francisco Goya in the Collection of the Hispanic Society of 
America. New York: The Hispanic Society of America, 1916., http://www.archive.org 
/stream /paintingsdrawing1925hisp#page/n3/mode/2up (2012. január 13.); Tapestries and 
Carpets from the Palace of the Prado Woven at the Royal Manufactory of Madrid Loaned by 
His Majesty the King of Spain for Exhibition by The Hispanic Society of America. New York: 
G. P. Putnam’s Sons, 1917., http://www.archive.org/stream/tapestriescarpet00hispiala#page 
/n1/mode/2up (2012. január 13.) 
109 KAGAN: i.m. 45–46. Vö: FERNÁNDEZ FLOREZ: i.m. 256. 
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A Hispanic Society of America alapítólevele kimondja, hogy a társaság célja 
egyebek mellett „egy szabad, nyilvános könyvtár, múzeum, valamint oktatási 
intézet létrehozása, a spanyol és portugál nyelvtanulás, irodalom, történelem, 
valamint a spanyol és portugál ajkú országok tanulmányozásának előmozdí-
tása”110. Az intézet megnyitására 1908-ban került sor. Huntington továbbá 
finanszírozta a spanyol irodalom remekei közül negyven másolatának 
publikálását, és nagy gondot fordított a spanyol nyelv New York-i oktatásának 
népszerűsítésére. Ennek jegyében támogatásáról biztosította az Instituto de las 
Españas/Casa Hispánica néven ismert kulturális központot, amely a Kolumbia 
Egyetem Spanyol Irodalom tanszékének vezető posztját 1916-ban elfoglaló 
Federico de Onís spanyol író és irodalomkritikus irányításával született meg111. 
Még Theodore Roosevelt elnök (1901–1909) is elismerte a spanyol nyelv Észak-
Amerikában történő oktatásának jelentőségét, s abban rejlő, az USA 
külpolitikája szempontjából is fontos lehetőségeket112.  

Az első világháború éveiben számos lépés történt ennek a gyakorlatban 
történő megvalósítására is, amikor több észak-amerikai iskola tanrendjéből 
kikerült német nyelv helyébe egyre inkább a spanyol lépett. 1914-ben New 

                                                      
110 THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA: Deed of Foundation. Founded 1904. New 
York, 1910. 3–4., http://www.archive.org/stream/hispanicsociety00amergoog#page/n8/mode 
/2up (2012. január 13.) 
111 KAGAN: i.m. 45., BOTERO: i.m. 106–107., http://www.hispanicsociety.org/; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hispanic_Society_of_America (2011. december 17.); 
http://www.huntington.tierranet.com/bios/archer.htm; http://www.hispanicsociety.org/ 
hispanic/soulofSpain.htm (2012. január 13.); Lásd még: UPHAM POPE, Arthur: Archer 
Milton Huntington, Last of the Titans. [kiadó és évszám nélkül]; 
http://www.archive.org/details/archermiltonhunt00pope (2012. január 13.) A Hispanic 
Society of America 1907-ben kiadott könyvkatalógusát lásd: THE HISPANIC SOCIETY 
OF AMERICA: Catalogue of Publications. New York, 1907., http://www.archive.org 
/stream/catalogueofpubli00hisp#page/n5/mode/2up (2012. január 13.) 
112 A spanyol nyelv észak-amerikai „menetelése” azonban nem Theodore Roosevelt idején 
kezdődött. Dario Florez Fernández példákkal igazolja, hogy az ország gyarmatai 
elvesztéséhez is nagyban hozzájáruló „belső hanyatlása” ellenére a spanyol nyelv a XVIII. 
században tulajdonképpen virágkorát élte az Egyesült Államokban, amit a szerző a Brit 
Birodalomtól függetlenné vált köztársaság Spanyolországgal szembeni félelmével, 
valamint annak kultúrája és nagysága iránt érzett tiszteletével magyaráz. D. Humpreys, az 
USA Spanyolországba akkreditált nagykövete (1797–1801) tudott spanyolul, Thomas 
Jefferson, amellett, hogy elsimerte, történelmét tekintve az USA sokkal tartozik 
Spanyolországnak, Spanyol-Amerikával való kapcsolattartásban játszott szerepét is 
elismerve a modern nyelvek sorában a legfontosabbnak a spanyolt tartotta. Fernández 
Floreztől tudjuk azt is, hogy a spanyol nyelv a New York-i és philadelphiai iskolák 
tanmenetében szerepelt már XVIII. század közepe táján is; FERNÁNDEZ FLOREZ: i.m. 
173–174., DOYLE: i.m., http://www.connecticutsar.org/patriots/humphreys_david.htm 
(2012. január 17.) 
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Yorkban kezdeményezés született egy, a spanyol nyelvet oktatók társaságának 
megalakítására. Két évvel később az ötlet tettekben is mérhetővé vált: 1916. 
október 21-én elfogadásra került a Spanyol nyelv tanárai társaságának 
(Association of Teachers of Spanish) alapszabálya. 1917-ben a New York-i 
nyelvtanárok összefogásával megszületett a Spanyol nyelv tanárai amerikai 
társaságának New York-i egyesülete (New York Chapter of the America 
Association of Teachers of Spanish). 1917. novemberében Hispania. A Journal 
Devoted to the Interests of Teachers of Spanish címmel megjelent az egyesület 
hivatalos, negyedévente jelentkező folyóiratának első száma; s az évet az 
Association of Teachers of Spanish hivatalos megalakulása zárta december 29-
én. A Hispanic Society of America alapítója, Archer Milton Huntington a 
társaság létrehozásában, annak támogatásában is jelentős szerepet vállalt, s lett 
Juan C. Cebrián mellett a szervezet tiszteletbeli elnöke. 

Az 1918 és 1923 között Aurelio M. Espinosa szerkesztésében kiadott 
Hispania „legfőbb célkitűzése a spanyol nyelv oktatásának jobbá tétele az 
amerikai iskolákban és főiskolákon. […] Szükséges Spanyolország és Spanyol-
Amerika történelmének és kultúrájának teljes ismerete, s az annak rokonszenvvel 
történő megértése. Ennélfogva a «Hispania», amellett, hogy tisztán pedagógiai 
vonatkozású problémákra az őket megillető figyelmet fordítja, megpróbálja 
diákjai, és a spanyol nyelv oktatói számára megértéssel megmutatni a múlt és 
jelen kor nagy Spanyolországának történelmét és kultúráját” 113.  

A felvállalt célkitűzések körének kibővítését követően a szervezet 1944 óta 
The American Association of Teaching of Spanish and Portuguese néven 
működik, s a mai napig aktív – hivatalos lapja továbbra is a Hispania114.  

Mindeközben megfogalmazódott az igény a tény egy olyan folyóirat 
szerkesztésére, amely Hispán-Amerikával foglalkozna. William Spence Robertson 
és Charles E. Chapman azzal a kéréssel fordultak A Historical American Review 
főszerkesztőjéhez, hogy az American Historical Association a soron következő 
ülésén adjon lehetőséget egy „Ibér-amerikai Történelmi Szemle (Ibero-American 
Historical Review) megalapításának lehetőségeinek megvitatására”, amellyel 
kapcsolatosan a levél írói előterjesztették, hogy a szóban forgó lapot „Spanyol-
ország, Portugália, valamint a latin-amerikai államok politika-, gadzaság-, 

                                                      
113 THE AMERICAN ASSOCIATION OF TEACHERS OF SPANISH: Directory and 
Handbook. California: Stanford University Press, 1922. március 5–6; 11; 13., 
http://www.archive.org/stream/directoryhandboo00amerrich#page/n9/mode/2up (2012. 
január 15.); HUNTINGTON, Archer M. Huntington – ESPINOSA, Aurelio M. 
Espinosa, COESTER, Alfred (et.al.): Henry Grattan Doyle. IN: «Hispania», Vol. 33, 
No. 1, Doyle Number, 1950. február 5., http://www.jstor.org/pss/333480; 
http://en.wikipedia.org/wiki /Hispania_%28journal%29 (2012. január 15.) 
114 http://www.aatsp.org/?page=History; http://www.aatsp.org/?page=Hispania (2012. 
január 15.) 
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társadalom-, és diplomáciatörténetének, és azok intézményeinek” szentelnék, 
amelyben azon cikkek kapnának helyet spanyol, portugál és angol nyelven, 
amelyek más, már létező, a témával foglalkozó lapokban nem kaphatnak helyet. A 
tervezők tehát kijelentik: nem a témával foglalkozó, már meglévő lapok 
konkurenciáját kívánják piacra dobni, épp ellenkezőleg, a folyóiratok közötti 
együttműködést mozdítanák elő.  

A kezdeményezést Woodrow Wilson amerikai elnök kitörő lelkesedéssel és 
érdeklődéssel fogadta, s a lap munkatársait Charles E. Chapmanhez 1916. 
decemberében címzett levelében „legőszintébb támogatásáról” biztosította, 
ugyanis úgy vélte, „egy Ibér-amerikai Történelmi Szemle” nem csupán a 
„tudomány területén vezet majd fontos eredményekre”, de nagyban segíti majd 
az amerikai köztársaságok kapcsolatának „még szívélyesebbé tételét” is115. A 
Hispán-Amerikai Történelmi Szemle (Hispanic American Histoircal Review – 
HAHR) című lap első számát 1918. februárja óta negyedévente jelentkezik, s a 
mai napig aktív116. 

* * * 

                                                      
115 A folyóirat első számát Wilson elnök fent említett levele nyitotta meg; A Letter from 
President Wilson. IN: «The Hispanic American Historical Review», Vol. 1. No. 1. 
Published Quarterly by the Board of Editors of the Hispanic American Historical 
Review. Baltimore: William and Wilkins Company, 1918. 1., http://www.jstor.org/stable 
/2506009 (2012. január 21.)  
116 A történelmi szemle neve kapcsán vitás helyzet alakult ki. Juan Cebrián mind az ibér-
amerikai, mind a latin-amerikai kifejezést pontatlannak, tudományosan megalapozatlannak, 
és félrevezetőnek tartotta. A „hispán”  jelző jelentéstartalmának tisztázásával sikerült a 
felmerült kételyeket eloszlatni: „Hispánia kezdetektől fogva az egész félsziget neve volt, és 
mindig az is marad”, következésképpen Hispán-Amerika nem csupán a gyarmati időszakban 
Spanyolországhoz tartozott országokat foglalja magában, a Portugáliához tartozott területeket 
is. A fent említett folyóiratok mellé kell vennünk a The National Geographic Magazine-t is, 
amelynek 1888-ban történt alapításától kezdve számos kiadványában olvashatunk Spanyol-
országról. Közöttük említenénk Charles Upson Clark Romantikus Spanyolország (Romantic 
Spain) című, 1910-ben megjelent, fényképekkel illusztrált, közel 30 oldalas cikkét; 
CHAPMAN, Charles E.: The Founding of the Review. Reprinted from the Hispanic 
American Historical Review, Vol. 1. No. 1, February 1918. 8–11, 16–18., 
http://www.archive.org/stream/foundingofreview00chap#page/n0/mode/2up; (2012. január 
13.); «The Hispanic American Historical Review», Vol. 4, No. 1, 1921. Baltimore: Williams 
and Wilkins Company, 1921. 1–3., http://www.archive.org/stream/hispanicamerica00muse 
goog#page/n4/mode/2up; http://www.hahr.pitt.edu/ (2012. január 13.); FERNÁNDEZ 
FLOREZ: i.m. 184., UPSON CLARK, Charles: Romantic Spain. IN: «The National 
Geographic Magazine», Vol. XXI. Washington D. C.: The National Geographic Society, 
Hubbard Memorial Hall 1910. 187–215., Lásd még: GROSVENOR, Gilbert M. (ed.): The 
National Geographic Magazine Cumulative Index. Vol. I. 1899–1946. Washington: The 
National Geographic Society, 1952.  
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A történeti kutatások eredményei a XX. század általunk vizsgált időszakában 
ha nem is felhőtlen, de az egymás iránti érdeklődés fokozódását jelezték. 
Láthattuk, hogy a spanyolellenes propaganda hajója Las Casas vádiratával a 
fedélzetén egy sevillai nyomdából indult világkörüli útjára 1552-ben, s jutott el 
Európán át Latin-Amerikába, majd pedig az Egyesült Államokba. Hosszú, 377 
esztendeig tartó utazása végén 1929 májusában – immáron rövidített útvonalon, 
Európát kikerülvén – visszatért Sevillába, fedélzetén a „Kanadától délre fekvő 
összes” amerikai állammal. Ők mindannyian – Latin-Amerika és az Egyesült 
Államok – az ibér-amerikai kiállításra érkeztek. Az esemény tétje és jelentősége 
óriási volt: Spanyolország egyfelől 1898 vereségét, s a gyarmatosító múltat akarta 
kárpótolni, valamint az amerikai köztársaságokkal fenntartott kapcsolatait 
rendezni, amely igyekezetében az egész ibér-amerikai szubkontinens támogatását 
magáénak tudhatta. Az USA díszvendég-státusáért cserébe igyekezett elismerni a 
spanyolok fejlődését – így lágyítván, helyenként újrarajzolván spanyolellenes 
propagandájának körvonalait.  

A nagy találkozó ünnepi forgatagában, a történelem ismeretében azonban 
egyelőre továbbra nyitva maradt a kérdés: vajon a fekete legenda, „a spanyolok 
mumusa”117 valóban elhalványult?118  

Hemingway Spanyolországa 

Az Egyesült Államok irodalma jelentős fejlődésnek indult a XX. században. 
A kor irodalmi személyiségei közül talán Ernest Hemingwayre volt a 
legnagyobb hatással Spanyolország, melyet az író „romlatlan, hihetetlenül erős, 
és gyönyörű”  országként jellemzett, ahol úgy érezte magát, „mintha ott született 
volna”. Az Öreg halász és a tenger (1952) című regényéért „fikció”  kategó-
riában 1953-ban Pulitzer, egy évvel később pedig irodalmi Nobel-díjjal is 
kitüntetett írót magával ragadta, szinte megbabonázta spanyolok szenvedélyes-
sége, életereje, a spanyol nők szépsége, a spanyol bor zamata.  

Hemingway elismerően beszélt a spanyol emberekről, rajongott a spanyol 
kultúráért, s azon belül is a bikaviadalokért és a San Fermín-i fiestákért, 
Pamplonában számos alkalommal megfordult 1923 és 1926 között, s az itt 
gyűjtött élmények ihlették a Nap is felkel. Fiesta (The Sun Also Rises. Fiesta, 
1926) című regényét, amelyet Ronda szépséges andalúz kisvárosában írt, ahol 
Hemingway szerint „minden megvan, ami […] szem szájnak ingere, romantikus 

                                                      
117 DOYLE: uo. 
118 A kérdésre a sevillai ibér-amerikai kiállítást tárgyaló fejezetben igyekszem választ 
adni. 
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táj, […] jó bor, tengeri csemegék, remek hotel”119. Számos spanyol városban 
megfordult: Santiago de Compostelát „Spanyolország legkedvesebb városának” 
tartotta, Malagában ugyan „nem értette a tájszólást”, de elhagyva a várost 
élvezettel hallgatta „a tiszta, gyönyörű, spanyol nyelvet”, Madridot pedig „a 
világ fővárosának”,és egyben „különös helynek” nevezte, amiről ő maga is 
kételkedve hitte, hogy „első látásra bárki is megszeretné” szerinte ugyanis 
„első pillantásra nem az, amit Spanyolországtól vár az ember. Inkább modern, 
mint látványos, nincs népviselet. De […] Madrid a legspanyolabb a városok 
között. Madridban […] él a legpompásabb nép […] Madridban a legjobb az 
éghajlat, s bár a többi nagyváros inkább képviseli a környező vidéket,[…] a 
lényeget csak Madridban találod meg. […] S ha a Pradón kívül semmi más nem 
volna itt, akkor is megérné, hogy évenként egy tavaszi hónapot itt tölts” – 
olvashatjuk a bikaviadalról szóló Halál délután (Death in the Afternoon, 1932) 
című könyvében120. 

                                                      
119 BRUCCOLI, Matthew J.: Hemingway and the Mechanism of Fame. Statements, Public 
Letters, Introductions, Forewords, Prefaces, Blurbs, Reviews and Endorsements. 
Columbia, South Carolina: University of South California, 2006. xxvii–xxviii., LYNN, 
Kenneth Schuyler: Hemingway. Harvard University Press, 1995. 224. The Hemingways in 
the Sun Valley. The Novelist Takes a Wife. IN: «LIFE», 1941. január 6. 52., 
http://books.google.hu/books?id=M0oEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=hu&sourc
e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (2012. január 13.); HEMINGWAY, 
Ernest: Death In the Afternoon. New York: Charles Scribner’s Sons, 1932. (Simon & 
Schuster, 1999.) 42. 
120 Noha a könyv Primo de Rivera diktatúrájának bukását követően, a Második Köztársaság 
idején, jelent meg, Hemingway 1929-ben kezdett el azon dolgozni. A számára az „élet és 
halál”  kérdését megtestesítő bikavidalt hiteles tanulmányban akarván bemutatni, 1929 
nyarán Spanyolországba utazott, hogy munkájához anyagot gyűjthessen. Az említettek mellet 
főként későbbi, spanyol polgárháború témájában, s az azt követő időszakban született 
írásaiban (pl. Akiért a harang szól – For Whom the Bell Tolls, 1940; Az ötödik hadoszlop – 
The fifth column and four stories of the civil war, 1969; Veszélyes nyár – The Dangerous 
Summer – 1985, stb.) is olvashatunk a fentiekhez hasonló gondolatokat: „nincs a világon 
még egy olyan ország, mint Spanyolország”; „az Európából és az USA-ból is kiveszett 
eredeti, természetes élet már csak Spanyolországban létezett”; „Spanyolország az egyetlen jó 
ország, ami maradt, a spanyol az egyetlen jó nép Európában”; HEMINGWAY, Ernest: 
Death In the Afternoon. New York: Charles Scribner’s Sons, 1932. (Simon & Schuster, 
1999.) 48. Vö: Uő: Halál délután. (Ford. Papp Zoltán) Budapest: Európa Könyvkiadó, 1969. 
43; 49–50., Lásd még: JOSEPHS, Allen: Hemingway’s Spanish Sensibility. IN: 
DONALDSSON, Scott: The Cambridge Companion to Ernest Hemingway. Cambridge 
University Press, 1996. 221–242., BAIRD SHUMAN, Robert: Great American Writers. The 
Twentieth Century. Gaines-Hinton. New York: Marshall Cavendish, 2002. 659–683., BOYD, 
Carolyn P.: La imagen de España y los españoles en Estados Unidos de América. 
Conferencia pronunciada en el I Seminario Internacional „La imagen de España y de los 
españoles en el mundo”, Valladolid, noviembre de 2001. IN: «Investigaciones históricas: 
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A „szerepcsere”: a „jenkifóbia”  kezdetei 

1898 „vízválasztónak” bizonyult az Egyesült Államok, Spanyolország és 
Latin-Amerika kapcsolatrendszerében121. Egyfelől ugyanis míg „Spanyol-
országgal elveszítettünk egy birodalmat, az Egyesült Államokkal nyertünk egy 
másikat”122 – vélekedik Rodrigo Botero. Egyszóval – mondhatjuk –, szerepcsere, 
s egyben „szimpátiaváltás” szemtanúi lehetünk: az immáron nem nagyhatalom, a 
„megmerevedett” Spanyolország megszűnt mint „látens” , mégis potenciális 
fenyegetés a latin-amerikai köztársaságok számára. Az Egyesült Államok pedig – 
agresszív imperialista magatartásának és Latin-Amerika-politikájának köszön-
hetően – többé már nem volt „követendő szocio-politikai példa”123.  

A spanyolellenes fekete legenda latin-amerikai változata a XX. század elején 
kifehéredni látszott: a köztársaságok saját problémájukat vélték felfedezni 
Spanyolország nehézségeiben, és a közös történelmi múlt értékei (a származás, a 
közös kultúra, nyelv és vallás alkotta erős egység) új értelmet nyertek, 
felértékelődtek. Ugyanakkor Calibán személyében jenki veszély közeledett, s 
okozott rémületet Ariel népének, aki lassanként megtudta „az igazságot a 
«kegyetlen, igazságtalan és hanyatló» Egyesült Államokról”. Következésképpen 
Latin-Amerika többé nem akart „Amerika” , nem akart „Egyesült Államok” 
lenni124. Spanyolország a XVI–XVIII században volt félt és gyűlölt nagyhatalom, 

                                                                                                                                   
Época moderna y contemporánea», No. 22. Universidad de Valladolid, 2002. 321–322., 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2654863; http://dialnet.unirioja.es/servlet 
/revista?codigo=739 (2011. december 20.); HEMINGWAY, Ernest: For Whom the Bell 
Tolls. New York. New York: Scribner Paperback Fiction, 1995. 84., FERNÁNDEZ 
FLOREZ: i.m. 182., http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway; http://en.wikipedia.org 
/wiki/For_Whom_the_Bell_Tolls; http://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Man_and_the_Sea; 
http:/www.ernest.hemingway.com; http:www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/ 
laureates/1945/hemingway-bibl.html (2012. január 13.) 
121 BOTERO: i.m. 97. 
122 BOTERO: i.m. 4. fejezet címe (An empire lost, an empire gained) 83. 
123 Sepúlveda a Latin-Amerikában Spanyolországról és az Egyesült Államokról 1898 
előtti, majd a karib-tengeri eseményeket követően kialalakított országimázsában 
bekövetkezett változás elemzésekor a „cambio de simpatías” kifejeztést alkalmazza; 
SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (2005) 79. 
124 Anderle Ádám könyvében Sarmientót idézi, aki Latin-Amerika lemaradásának 
leküzdésének megoldását az USA utolérésében, az köztársaságok összefogásában, egy – az 
északihoz hasonló – dél-amerikai Egyesült Államok megvalósításában látta, csakúgy, mint 
Guillermo Subercaseaux chilei közgazdász, aki Nuevas Orientaciones de Política 
Sudamericana (kb. Dél-Amerika politikájának új irányai, Santiago de Chile, 1917) című 
tanulmányában a dél-amerikai köztársaságok gazdasági és politikai uniójának körvonalait 
rajzolta meg: előbbit egy vámunió, a külföldről importált termékek esetében egységes 
vámok, valamint a dél-amerikai államok egymás közötti szabad kereskedelme révén látta 

 



 73 

„az első, a történelem által ismert globális szuperhatalom, amely képes volt 
forrásokat mozgósítani Európában, Afrikában, Ázsiában és Amerikában. […] Az 
első, «globális logisztikát» alkalmazó birodalom. Továbbá, Spanyolország egy 
ideológiát, a katolicizmust képviselte, állandó harcban a protestantizmus és az 
Iszlám ellen. Szintén Spanyolország volt az első nemzet, amely elszenvedett egy 
fekete legendát” – írja könyvében Bouché, aki ennek a nemzetközi gyűlöletnek az 
okát – némiképpen egyetértésben Blasco Ibañezzel – a többi nemzet által 
Spanyolországgal szemben érzett saját gyengeségében látja:  
 

„a [spanyolellenes] Fekete Legenda «érdekes mód» […] és «pontosan» 
egybeesett a spanyol kultúra és hatalom leglátványosabb fejlődésével mert […] 
a katolikus/spanyol ellenséget legyőzhetetlennek látták. Következésképpen […] a 
fekete legendák […] áldozataik sikerének és hírnevének ellentételei, ennélfogva 
a nyilvánvaló és a valós tagadásai, s [mint olyanok], mindig hamisak. Ebben az 
értelemben a fekete legenda nem más, mint a gyenge erős iránt érzett félelmének 
tükröződése”125. 

 

                                                                                                                                   
megvalósíthatónak, míg utóbbit azonban kivitelezhetetlennek érzi, noha kölcsönös 
barátságon alapuló védelmi szövetség kiépítését javasolja – tudjuk meg C. K. Jones 
jegyzeteiből, melyet a The Hispanic American Historical Review 1919. februári számában 
olvashatunk; SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (2005) 77–78. Vö.: Ariel és Kalibán. Latin-
amerikai esszék klasszikusai (válogatta Scholz László). Budapest, Európa Könyvkiadó, 1984, 
valamint: MARTÍ, José: Az igazság az Egyesült Államokról. (ford. Szil Péter) IN: MARTÍ: 
i.m. 333–338., ANDERLE: i.m. (1989) 82., Vö: SARMIENTO, Domingo Faustino: 
Conflicto y armonía de las razas en América. Buenos Aires: La Cultura Argentina, 1915. 40., 
http://www.archive.org/stream/conflictoyarmon00sarmiala#page/n7/mode/2up (2011. 
december 20.); JONES, C. K.: Notes. IN: «The Hispanic American Historical Review », Vol. 
2, No. 1. February 1919. Durham, NC: Duke University Press, 1919. 105., 
http://www.jstor.org/stable/2505757?seq=2&Search=yes&searchText=de&searchText= 
sudamericana&searchText=orientaciones&searchText=pol%C3%ADtica&searchText= 
nuevas&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Ffilter%3Djid%253A10. 
2307%252Fj100173%26Query%3Dnuevas%2Borientaciones%2Bde%2Bpol%25C3% 
25ADtica%2Bsudamericana%26Search.x%3D0%26Search.y%3D0%26wc%3Don&prev 
Search=&item=3&ttl=3&returnArticleService=showFullText&resultsServiceName=null 
(2012. január 13.) 
125 ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 190; 233. 
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Az iménti gondolatot Henry Charles Lea történész és aktivista „Spanyol-
ország hanyatlása” című, 1898. júliusi keltezéssel írt cikkében is felvetette:  

 
„mindenféle értelemben véve, Spanyolország fennhatósága a nemzetek 

rettegését okozta, [következésképpen] annak [t.i. Spanyolország] elpusztítása az 
államférfiak dédelgetett célkitűzése volt”126. 

 
Josep Pérez is csatlakozik ehhez a gondolatmenethez, amikor azt írja könyvé-

ben, hogy „a leginkább gyűlölt ország a leginkább csodált ország is egyben. A 
hegemónikus szándék – magyarázza – kiváltja a többi nemzet reakcióját”127. 

A XX. század előestéjén az Egyesült Államok követelt magának s kapott 
főszerepet a világpolitika színpadán, s lett az „elsőszámú szuperhatalom”. 
Bouché pedig felteszi a kérdést: „a spanyol eset láttán, vajon ez a nemzet nem 
szenved majd el egy – a spanyollal azonos – fekete legendát?”128.  

A kubai háborúban aratott győzelmét követően az Egyesült Államok egyre 
határozottabban lépett fel, latin-amerikai jelenléte a szubkontinens fiatal 
köztársaságainak félelmét, „jenkifóbiáját”  váltotta ki. A gyarmatait elveszített, a 
Karib-térségből megalázó vereségét megbocsátani nem képes Spanyolország is 
ellenérzést táplált legyőzője iránt. Következésképpen egyetérthetünk Powell 
véleményével, miszerint ugyanazok a rágalmak, félhazug-féligaz progagandák 
születtek az Egyesült Államokról, és az Egyesült Államok ellen, mint amelyek 
az elmúlt évszázadok során Spanyolországot támadták129. 

Ebben a világpolitikai szerepcserében, s annak vizsgálata során felmerült 
még a nagyhatalmi státussal büszkélkedő XVI–XVIII. századi Spanyolország, 
valamint a XX. századi Egyesült Államok analógiájának lehetősége. A kérdést 
kutató történész-politikus arra a következtetésre jutott, miszerint „az El Escorial 
[i.e. II. Fülöp] politikája előre sejttette a Fehér Ház politikáját az eszmények 
védelmében […], amelyekről úgy vélte, a tönkretételük céljából létrehozott új 
ideológiai koncepciók fenyegetnek”130.  

 
Miként a XVI–XVIII. században tartottak a spanyol birodalomtól, úgy 

tartanak a XX. században az amerikai imperializmustól: 
 

                                                      
126 LEA, Henry Charles: The Decadence of Spain. 1898. július.  
http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/1898jul/spaindec.htm; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Charles_Lea (2012. január 13.) 
127 PÉREZ, Joseph: i.m. 52. 
128 ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 233. 
129 POWELL: i.m. (1971) 9. 
130 ESPAÑOL BOUCHÉ: i.m. 236. 
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„ahogyan más korokban Spanyolország, ma az Egyesült Államok az, amely 
lenyűgözi az intelligenciát és a képzelőerőt; csodáljuk anyagi és kulturális 
sikerekeit: irodalmát, művészetét, kisugárzását; nyelvét világszerte beszélik. 
Ugyanakkor azonban felháborodást vált ki, mert megpróbálja másokra 
erőszakolni akaratát, mintha csak az őt illetné a nemzetközi élet normáinak 
felállítása egy feltételezett erkölcsi felsőbbrendűség nevében: a XVI. században 
éppúgy, ahogy a XX.-ban, a leghevesebben gyűlölt egyszerre a leginkább irigyelt 
és csodált ország. Ma éppúgy, mint a régi korokban, a hegemóniára való 
törekvés kiváltja a többi hatalom reakcióját. A fekete legenda ebből a 
becsvágyból született, és a bosszúvágy táplálja” – írja Pérez131. 
 

Spanyolország fekete legendájával kapcsolatosan Alfredo Alvar Ezquerra 
mondja ki a végítéletet Spanyolország oldaláról: „normális ország vagyunk, 
hatalmas hibákkal és csodálatos erényekkel; olyan kultúrával (történelem, 
irodalom, művészetek, technika, stb.) mögöttünk, amelyről soha nem szabad 
megfeledkeznünk. Nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak a többi európainál, 
miként velünk szemben ők sem”132. 

 
S hogy milyen ez a „normális”  Spanyolország amerikai szemmel?  
 
Nos, úgy tűnik, „nem a fennhéjazó nemesek és erkölcstelen úriemberek 

hazája, kik a lealjasított parasztsággal fölényeskednek, hanem az egyetlen hely, 
[…] ahol igaz demokrácia van, annak legjobb értelmében véve. Nem papok által 
elnyomásban tartott, s nem babonáktól rothadó [ország ez], hanem az a hely, 
ahol a vallás teljességgel evangéliumi, s tízből kilenc ember életének egészséges, 
és teljesen normális része. Az embereket nem a bikaviadalok és az inkvizíció 
fekete emlékei vadították meg: kedvesek, nagylelkűek, a gyermekekkel 
gyengédek, az állatokhoz könyörületesek, módfelett udvariasak, önérzetesek, 
szerények, akik lenézik a fizikai gazdagságot, és a testi szenvedést. Spanyol-
ország nem elmaradott s korcs, csak mert nem adta meg magát az 
iparosodásnak, kapzsi kereskedelemnek és rabló pénzügyeknek, hanem a valódi 
civilizáció előharcosa, mert igazi értékükön becsüli meg ezeket a dolgokat, s 
mert megőrzött valamit a viszonylagos értékek régi értelméből”  – olvashatjuk 
Ralph Adams Cram elismert észak-amerikai építész gondolatait133. 

* * *  

                                                      
131 PÉREZ, Joseph: i.m. 51–52. 
132 ALVAR EZQUERRA, Alfredo: La Leyenda Negra. Torrejón de Ardoz: Ediciones 
Akal, 1997. 5. 
133 DOYLE: i.m. 
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Spanyolország kezdődő kapitalizálódásának, felzárkózásának köszönhetően 
fellendülő turizmusa és külpolitikára nyitásra való hajlandóságának, Latin-
Amerikával való kapcsolatainak széles spektrumban történő rendezésének 
következtében a XX. század első évtizedeiben enyhülni látszott a kényszeres, és 
igencsak torz(ított) Spanyolország-imázs. 



 

AZ ÉRINTKEZÉS SZÍNTEREI: KERESKEDELEM, DIPLOMÁCIA, 
SPANYOL KIVÁNDORLÁS 

Az ideológiai–politikai elfogultságok sokfajta történeti rétegének egymásra 
tolódásával létrejött „fekete legenda” azonban nem feledtetheti el, hogy létezett a 
Spanyolország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatoknak egy reális, 
valóságos szférája is. Ezek rövid, de együttes bemutatása még akkor is szükséges, 
ha a következő fejezetekben konkrét kérdések tárgyalásakor sok új részletet is 
megtudhatunk e relációról. 

A XX. századra „a XVII. században megtört, s a XIX. században darabjaira 
tépett régi Birodalom egy szempillantás alatt a semmivé lett” – olvashatjuk 
Manuel Tuñón de Lara és történésztársai könyvében134. A hosszú ideje megol-
datlan, következésképpen egyre súlyosbodó politikai és gazdasági anomáliák 
mellett a kubai háború rávilágított Spanyolország gazdasági gyengeségére. 
Spanyolország tengerentúli gyarmataival és külhatalmakkal folytatott külkeres-
kedelmének általános statisztikájában (Estadística General del Comercio 
Exterior de España con sus Provincias y Potencias Extranjeras)135 olvasható 
adatok szerint az 1891 és 1895 közötti időszakban Spanyolország éves szinten 
átlagosan valamivel 317 millió dollár felett bonyolított le forgalmat 
világviszonylatban, ami az előző ötéves ciklushoz képest enyhe, de érezhető 
csökkenést mutatott136.  

Spanyolország legfontosabb külkereskedelmi partnerei – sorrendben – 
Franciaország, az Egyesült Királyság, Kuba és az Egyesült Államok voltak; 
utóbbival Spanyolország éves szinten közel 20 millió dolláros külkereskedelmi 
könyvelhetett el a nevezett időszakban, ami a spanyol külkereskedelem alig több, 
mint 6%-át tette ki.137 Ugyanebben az időintervallumban Spanyolország egykori, 
és még meglévő gyarmataival – Kubával, Puerto Rico-val, valamint a Fülöp-, és a 

                                                      
134 TUÑÓN DE LARA – VALDEÓN BARUQUE – DOMINGUEZ ORTIZ: i.m. 481. 
135 Az itt bemutatott statisztikai adatokat Frank H. Hitchcock, az Egyesült Államok 
Mezőgazdasági Minisztériumának külpiacokkal foglalkozó részlegének vezetője gyűjtötte 
össze; HITCHCOCK, Frank H.: Spain’s Foreign Trade. US Department of Agriculture – 
Section of Foreign Markets. Washington: Government Printing Office, 1898. 7., 
http://www.archive.org/stream/spainsforeigntr00markgoog#page/n3/mode/1up (2011. 
december 11.) 
136 A külkereskedelmi mérleg 1891 és 1895 között igencsak ingadozó képet mutatott: 
míg a ciklust nyitó évben Spanyolország több mint 376 millió dollár értékben realizált 
külkereskedelmet a világ országaival, három évvel később ugyanez a mutató alig 
mozdult 285 millió fölé; HITCHCOCK: uo. 
137 Spanyolországgal lebonyolított teljes külkereskedelmét tekintve az USA a negyedik 
helyet foglalta el Franciaország, az Egyesült Királyság és Kuba mögött; HITCHCOCK: 
uo. 12. 
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Kanári-szigetekkel együttesen – évi több mint 50 millió dollár értékben folytatott 
kereskedelmet:  

Kubával mintegy 32 millió (Spanyolország külkereskedelmének 10,2%-a), 
Puerto Rico-val csaknem 9,6 millió (3,03%), míg a Fülöp-szigetekkel 
megközelítőleg 8,5 millió dollár (2,6%) értékben138. 

Az USA–Spanyolország külkereskedelmi mérlegét lebontva egyértelmű 
amerikai export dominanciát figyelhetünk meg: míg az észak-amerikai 
köztársaság évente mintegy 17 millió dollárért szállított árut Spanyolországba, 
az onnan érkező import csupán 1892-ben érte el, s haladta meg kevéssel a 3 
millió dollárt. Az export alapján történő rangsorolásban ugyanebben az évben az 
Egyesült Államok átvette Kubától a harmadik helyet; utóbbitól ugyanis 
kevesebb, mint 7,5 millió dollár értékű megrendelés érkezett Spanyolországból. 
Az import alapján azonban az USA csupán a nyolcadik helyen végzett, míg az 
„Antillák gyöngye” – a Spanyolországgal való közel 25 millió dolláros 
forgalmával – megtartotta pozícióját139.  

A XX. század első évtizedeinek külkereskedelemi mérlegét vizsgálva 
azonban gyors változások tanúi lehetünk. Észak-amerikai üzleti körök szorgal-
mazására Kuba és az Egyesült Államok között 1902-ben létrejött, majd 1903-
ban ratifikált kereskedelmi szerződés értelmében számos, Kubából származó 
termék – köztük a dohány és a cukor – esetében az USA mintegy 20%-os 
vámcsökkentést eszközölt.  

                                                      
138 James W. Cortada az USA külkereskedelmére vonatkozó adatai az 1891–1895-ös 
gazdasági ciklusban Kuba esetében 166 millió, Puerto Rico-ban nagyjából 49,5 millió 
pezetáról szólnak 7,5 és 5,5 pezeta / USA dollár között változó spanyol árfolyamon 
számolva, ami némi eltérést mutat az amerikai agrárminisztérium által közölt adataihoz 
képest. Hans-Joachim König évi lebontásban közöl adatokat az USA és Kuba egymással 
folytatott külkeresdekelmére vonatkozóan. Ezek szerint a spanyol–amerikai háború 
évében az USA mintegy 10 millió dollár értékben exportált Kubába, amit az 
elkövetkezendő hat év során négyszeresére emelt; CORTADA, James W.: Two Nations 
over Time. Spain and the United States. 1776–1977. Westport, Connecticut: Greenwood 
Press, 1978. 156–157. 
139 A USA spanyolországi exportja 1894-ben megközelítette a 18 millió dolláros értéket, 
s ezzel a vizsgált ötéves ciklus legintenzívebb éve lett. A következő évben tapasztalt, 
kevéssel több mint másfél millió dolláros csökkenés pedig már a két állam közötti 
kapcsolatok feszültté válását is tükrözheti. A Spanyolországból induló exportkereskede-
lemben még Puerto Rico és Fülöp-szigetek is megelőzte az Egyesült Államokat; s a 
gyarmatokra szállított export összértéke több mint kétszerese volt a gyarmatokról 
Spanyolországba érkezett termékeké. HITCHCOCK: i.m. 11–12; 14; 16. 
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Hans-Joachim König szerint ez azonban Kuba sutaságára és tapasztalat-
lanságára világított rá, ugyanis az Antillák gyöngye jóval nagyobb engedményt 
tett: az USA „nagylelkűségét” honorálandó, több mint ötszáz észak-amerikai 
termék esetében 20–40%-kal csökkentette a vámokat140.  

A két állam között megkötött szerződés V. paragrafusának A–C pontjaiban 
felsorolt kedvezményes vámtarifájú termékek sorában találjuk a különféle gépi 
felszereléseket, üveg alapanyagú termékeket, hajókat, alkoholtartalmú italokat 
úgy mint whisky és brandy féléket, halat (25%) vajat, lisztet, búzát, kukoricát, 
vegyi és gyógyszergyári termékeket, ásványvizet, festékeket, alkoholmentes 
italokat (30%), sajtot, gyümölcsöt (40%), stb. A szerződő felek megállapodtak, 
hogy a fenti kedvezmények más országgal folytatott külkereskedelem esetén 
nem alkalmazhatók, továbbá a szerződés VI. paragrafusa kitér arra, hogy az 
Egyesült Államokból származó dohány kubai importjára semmiféle kedvezmény 
nem alkalmazandó141.  

E szerződésnek köszönhetően sikerült az Egyesült Államoknak Kubával 
folytatott kereskedelmét az elkövetkezendő két és fél évtized során megötszö-
röznie. Míg 1898-ban az USA 10 millió dollár értékben exportálta termékeit 
Kubába, alig hat esztendővel később már 40 millió dolláros exportot 
könyvelhetett el, amit tovább fokozott oly mértékben, hogy 1915-ben már 
csaknem 80 millió dollár értékben látta el áruival a karibi szigetet. Köszönhetően 
a kereskedelmi szerződés adta vámcsökkentésnek, valamint annak a nem 
elhanyagolandó ténynek, hogy az Egyesült Államoknak az első világháborúban 
egymással viaskodó államok egyikével sem kellett riválisként számolnia Dél-
Amerikában, az USA a következő öt évben elképesztő mértékben volt képes 
kubai exportját növelni, amely a XX. század második évtizedére meghaladta az 
500 millió dollárt, ami az észak-amerikai külkereskedelem 10%-át tette ki.  

König adatai szerint az Egyesült Államok közvetlen befektetései az 1896-ban 
kimutatott 50 millióról 115 millió, s az első világháborút megelőző évben már 
200 millió dollár fölé emelkedtek, míg 1919-ben Észak-Amerika már csaknem 
egy milliárdos exportforgalmat bonyolított le a különböző latin-amerikai 
köztársaságokkal, amely összeg az USA szubkontinensen eszközölt befektetése-
inek mintegy 26,5%-át jelentette.  

                                                      
140 KÖNIG, Hans Joachim: El intervencionismo norteamericano en Iberoamérica. IN: 
LUCENA SALMORAL, Manuel (coord.): Historia de Iberoamérica. Tomo III. Historia 
Contemporánea. Madrid: Ediciones Cátedra, 1988. 417. 
141 UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE: Papers Relating to the Foreign 
Relations of the United States, with the Annual Message of the President Transmitted to 
Congress December 7, 1903. Commercial Convention Between the United States and 
Cuba. 375–381., http://images.library.wisc.edu/FRUS/Efacs/1903/reference/frus.frus1903 
.i0012.pdf (2012. január 24.) 
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A nagy számok ellenére König felhívja a figyelmet: a Kuba és az USA között 
megkötött szerződésből csupán utóbbi profitált; a karibi szigetet azonban az 
Egyesült Államokhoz kötötte, s ipari fejlődését nem tette lehetővé142.  

Spanyolország esetében jóval szerényebbek a mutatók. 1898-ban Kubával és 
Puerto Rico-val egy addig biztonságos piac is elveszett; a korábbi kereskedelem az 
egyharmadára csökkent: XIX–XX. század fordulójára – Cortada adatait követve – 
Kuba esetében 62 millióra, míg Puerto Rico tekintetében 13 millió pezetára esett 
vissza. A latin-amerikai összimportból pedig az 1910-es évtizedben átlagban 
mindössze 3,5–4 %-kal részesedett Spanyolország. Ez az arány ugyan az első 
világháború alatt 15%-ra emelkedett, de az 1920-as években ismét 4% alá esett – s 
ugyanez mondható el az exportról is143.  

A XIX. század végén és a XX. század elején Spanyolország nem szerepelt a 
fontosabb tőkekihelyezők/befektetők listáján: az első világháború kirobbanását 
megelőző évben Latin-Amerikában Anglia, Franciaország, Németország és az 
Egyesült Államok voltak a főszereplők; utóbbi – megelőzve az angolokat is – 
1930-ra kivívta magának a legerősebb befektetőnek járó címet. Az USA első 
világháború előtti 1,61 milliárdos tőkekihelyezését több mint háromszorosára 

                                                      
142 Az USA az elkövetkezendő évek, évtizedek során tovább fokozta latin-amerikai 
befektetéseit, exportja rohamos mértékben nőtt: 1895-ös kimutatások szerint közel 90 
millió dollár értékben érkezett észak-amerikai árucikk különböző latin-amerikai 
országokba. Ezt az értéket az USA a századfordulóra kb. 40 millió dollárral növelte, s ezt a 
növekedést tartotta a következő években is, 1905-ben elérve a177 millió dolláros összeget. 
A XX. század második évtizede látványos ugrást mutat: 1910-re a Latin-Amerikába 
szállított észak-amerikai exportcikkek értéke meghaladta a 260 millió dollárt, míg 1920-ra 
a másfél milliárd dolláros határt is átlépte. Az USA latin-amerikai termékek importjára 
vonatkozóan az alábbi statisztikát találhatjuk: az 1895-ös csaknem 210 millió dolláros 
vásárlását az USA kubai háború évében mintegy hatvan millió dollárral csökkentette, de 
ezt követően folyamatosan növelte a déli szubkontinensről vásárolt áruk mennyiségét: 
1905-ben 300 millió dollár felett, 1910-ben már közel 410 millió dollár értékben vásárolt, 
míg latin-amerikai importja 1920-ra meghaladta az 1,8 millió dolláros értéket. Az USA 
Kereskedelmi Minisztériumának Statisztikáját vizsgálva Spanyolországot nem találjuk. 
Európa viszonylatban csupán az Egyesült Királysággal, Német-, valamint Franciaországgal 
folytatott külkereskedelmére vonatkozóan olvashatunk részletes adatokat, Spanyolország 
az „egyéb” európai országok közé kapott besorolást a statisztika teljes (1970-ig tartó) 
kimutatásában; KÖNIG: i.m. 421–422., UNITED STATES DEPARTMENT OF 
COMMERCE: Historical Statistics of the United States. Colonnial Times to 1970. Part 2. 
– Chapter U: International Transactions and Foreign Commerce. International 
Transactions and Foreign Aid (Series U 1–186) – Series U 317–334. Foreign Commerce. 
Value of Exports (Including Reexports) of U.S. Merchandise, by Country of Destination: 
1790–1970. Bicentennial Edition. Washington: Bureau of the Census, 1975. 903; 906., 
http://www2.census.gov/prod2/statcomp/ documents/CT1970p2-01.pdf; 
http://www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/CT1970p2-08.pdf (2012. január 24.) 
143 CORTADA: i.m. 156–157; 164–165. 
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növelte, s az említett időszak végére 5,2 milliárd dollárnyi befektetést tudhatott 
magáénak144. A világ élelmiszer kivitelének 21,1%-át adó Latin-Amerika (1914) 
jelentőségét a századfordulótól a bányászat új lehetőségei – elsősorban a kőolaj 
– hangsúlyozták ki145. A nagyhatalmak és a tőkekivitel versenyében Spanyol-
országot nem találjuk.  

Ugyanebben az időszakban Spanyolország és az Egyesült Államok kereske-
delmi kapcsolatai is aszimmetriát és csekély intenzitást mutatnak – elsősorban a 
Latin-Amerikáért folytatott rivalizálásuknak köszönhető kölcsönös bizalmat-
lanság, valamint a korabeli Spanyolország gyengeségének okán.  

A magas spanyol vámokat a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása után az 
Egyesült Államokkal megkötött kereskedelmi egyezmények (1902, 1906, 1910) 
sem csökkentették, sőt, az USA és Spanyolország között 1922-ben kirobbant 
„vámháború” következtében a spanyolok 40%-ra emelték az észak-amerikai 
áruk vámját, s ezzel akadályozták az USA ipari termékek behozatalát146. 

                                                      
144 CHEVALIER, François: América Latina de la independencia a nuestros días. 
Barcelona: Labor, 1983. 55–56. 
145 WITTMAN Tibor: Latin-Amerika története. Budapest: Gondolat Kiadó, 1978. 340. 
146 Spanyolország egyfajta hármas vámtarifa besorolási rendszert alkalmazott: a vámok első 
csoportját alkotó úgynevezett általános vámokat minden olyan termék esetében kivetették, 
amelyek olyan országokból származtak, amelyekkel Spanyolországnak nem volt érvényben 
nemzetközi egyezménye vagy bármilyen különleges engedményről megállapodása. A vámok 
második csoportjába az úgynevezett szerződéses vámtarifák tartoztak, amelyeket olyan 
országból származó import termék esetében kellett megfizetni, amely országoknak ugyan van 
érvényes kereskedelmi megállapodása, de nem élvezik a „legnagyobb kedvezmény elvét 
élvező nemzet”-nek járó előnyöket. Ilyen szerződése volt az egykori spanyol gyarmatok 
közül Kolumbiának és Ecuadornak. A harmadik kategóriát a „speciális vámok” tették ki, 
amelyek a vámok sorában a „legnagyobb kedvezmény elvét élvező nemzetnek” által 
megfizetendő a legalacsonyabb díjtételt jelentették. Spanyolország ezt a vámtarifát 
alkalmazta egykori gyarmatai közül 12 esetében (Argentína, Bolívia, Chile, Costa Rica, 
Guatemala, Mexikó, Nicaragua, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, és Venezuela), számos 
európai ország (Ausztria–Magyarország, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, 
Hollandia, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, stb.), ahogyan a Marokkóból, Japánból 
és Hawaї-ról érkezett importáruk esetében is. Hitchcock adatai szerint az 1891 és 1895 
közötti időszakban úgy tűnt „az USA volt az egyetlen, kereskedelmi szempontból jelentős 
állam, amellyel szemben a legmagasabb vámtarifa volt érvényben, és ezek – véli – bizonyos 
esetekben sokkal magasabbak voltak, mint a 2. és 3. típusú szerződéses tarifák, aminek 
következtében – teszi hozzá Hitchcock – az USA előnytelen helyzetbe került a spanyol 
piacokért vívott versenyben”. Az Egyesült Államokból származó termékekre azonban az 
általános – azaz legmagasabb díjszabású – vámok voltak érvényben. Az 1920-as években a 
spanyol narancs és szőlő kapcsán kialakult feszültségek idején a diplomácia levelezésből 
kiderült, hogy az USA-ból származó áruk továbbra sem részesültek kedvezőbb elbírálásban; 
HITCHCOCK: i.m. 43–46., «FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES» 
(F.R.U.S.): Continuation of the Commercial “Modus Vivendi” between the United States and 
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Mindeközben a hagyományos spanyol áruk (parafa, bor, olajbogyó, paprika) az 
olasz és francia termékekkel sem tudtak versenyezni az USA piacán. A kicsiny 
spanyol kereskedelmi flotta csak még inkább kihangsúlyozta e versenykép-
telenséget147. 

A fejletlen, professzionálisnak aligha nevezhető, archaikus adminisztratív 
rendszerben működő, s a XIX. század végén is a spanyol királyi udvar alá 
rendelt diplomáciai testületek, s az általuk ápolt külkapcsolatok tükrei ennek az 
alacsony intenzitású kapcsolatnak.  

A beszámolók szerint a képviseleti irodák meglehetősen rossz állapotban 
voltak, s nem volt ritka egy-egy spanyol közösség és a diplomaták közötti 
ellenséges hangvétel sem.  

A diplomata körök nem tartották becsben Hispán-Amerikát; még maga 
Romanones gróf is megjegyezte, miszerint „az amerikai szolgálat büntetésnek 
számít. Ha egy diplomata Amerika felé tart, egyetlen gondolat jár a fejében: 
mielőbb visszatérni onnan.”148.  

Az Egyesült Államokkal a kubai háború után viszonylag gyorsan, 1902-ben 
rendezte kapcsolatait Spanyolország, melyet a két állam 1913-ban nagyköveti 
rangra emelt149. Mindkét fél részéről kiemelkedő és nagy tudású, tapasztalt 
diplomaták töltötték be e posztokat150. 
                                                                                                                                   
Spain. 1924./2. SPAIN. 684–694., http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx 
?type=turn&entity=FRUS.FRUS1924v02.p0779&id=FRUS.FRUS1924v02&isize=M&q1=
modus%20vivendi; http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/; (2011. december 11.) 
147 CORTADA: i.m. 157. 
148 Egy spanyol dipomata fizetése francia munkatársa bérének kevesebb, mint 10%-a 
volt – tudjuk meg Angel Martínez de Velasco Farinós tanulmányából; MARTÍNEZ DE 
VELASCO FARINÓS, Angel: España e Iberoamérica. 1900–1931. IN: «Prosperpina», 
1. Relaciones internacionales de España en el siglo XX», Revista de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Mérida: Centro Regional de Extremadura, 
Diciembre, 1984. 53–55., PEREIRA CASTAÑARES: i.m. (1986) 148. 
149 Carlton J. Hayes 1785-től datálja az USA és Spanyolország közötti diplomáciai 
kapcsolatok rendszeressé válását, amely kapcsolatok a Kuba körül kialakult események 
következtében 1898-ban megszakadtak; HAYES: i.m. 6, 15, 25., COMPANYS 
MONCLÚS: i.m. 128–130., «GUÍA OFICIAL DE ESPAÑA»: 1913., 1914., 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Spain (2011. december 11.) 
150 Az Egyesült Államok 1909 óta hivatalban lévő nagykövete Henry Clay Yde 
nagyköveti missziója júliusban lejárt, az őt soron követő Joseph E. Willard, Virgina 
Állam egykori helyettes kormányzójának (1902–1906), majd Virginia Állam Városi 
Tanácsi megbízottjának júliusban kiadott követi megbízását visszavonták, s új 
kinevezéssel 1913. szeptemberétől ő lett az Egyesült Államok első madridi nagykövete. 
Willard 1921-ig képviselte hazáját Madridban. Spanyolország első washingtoni 
nagyköveti megbízását Juan Riaño y Gayangos vehette át, aki már szinte otthonosan 
mozgott az Újvilágban: 22 évesen ugyanis Spanyolország washingtoni követségének 
attaséja volt, egy évvel később, 1898-ban pedig az USA-val kötendő békeszerződést 
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Figyelemre méltó azonban, hogy míg az USA misszióban állandóan 
megtalálható egy kereskedelmi attasé és hivatala, a spanyol esetben csak a 
hadügy és a haditengerészet kapott külön irodát és attasét.  

Ugyanakkor feltűnő a konzulátusok és tiszteletbeli konzulok igen nagy 
száma. 1924-ben például a spanyoloknak hat főkonzulátusa található (New 
York, New Orleans, San Francisco, Chicago, Philadelphia, Tampa); és emellett 
31 tiszteletbeli konzult találunk a spanyol külügyi regiszterben. Az Egyesült 
Államoknak 17 konzulátusa-tiszteletbeli konzulátusa működött Spanyol-
országban, de ez a szám 1927-ben ez 13-ra csökkent, miközben a hasonló 
spanyol konzuli hivatalok száma általában meghaladta a harmincat151. 

A Spanyolország és Latin-Amerika országai közötti diplomáciai kapcsolatok 
– melyeknek „teljes normalizálását” Pereira Castañares véleménye szerint az 
1880-as évekig „nem sikerült elérni” –, a XX. század elejére konszolidálódtak. 
A függetlenség kivívását követően Spanyolország 1836-ban aláírt békeszerző-
désével volt gyarmatai közül elsőként Mexikóval rendezte viszonyait. A 
Hondurassal 1894-ben megkötött békeszerződésig több ország esetében kerül 
sor megállapodások ratifikációjára. 1903-ban még Kubával is rendeződtek 
Spanyolország kapcsolatai, bárha több ország (pl. Ecuador, Costa Rica) olykor 
évekig szüneteltette képviseletét, s még számos egyéb esetben (Honduras, 
Nicaragua, Panama, Bolívia, stb.) nem beszélhetünk kiegyensúlyozott 
                                                                                                                                   
előkészítő tárgyalásokon segédkezett. Újabb egy év elteltével első titkár lett 
Spanyolország washingtoni követségén, s ebben a tisztségében maradt 1905-ig. Az 
elkövetkező éveket Európában töltötte; s az Egyesült Államokba való visszatérésekor 
Spanyolország Washingtonba akkreditált első küldötte minősítésben teljesítette 
diplomáciai szolgálatát 1910 májusától 1914-ig, amikoris megkapta Spanyolország 
washingtoni első nagyköveti megbízólevelét. Mindezeken felül a Washingtonba 
akkreditált diplomaták doyenje volt. Diplomáciai küldetése 1926 augusztusában ért 
véget. A „hispán kultúra Egyesült Államokbéli nagy előmozdítójának” tekintik, s 
érdemei elismeréséül számos észak-amerikai egyetemen díszdoktorrá fogadták; később 
amerikai állampolgárságot is szerzett; SÁNCHEZ SANZ, Oscar Javier: Diplomacia y 
política exterior. España. 1890–1914. (Memoria presentada para optar al grado de 
doctor.) Madrid: Publicaciones de la Universidad Complutense, 2004. 247., 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/ghi/ucm-t27688.pdf; http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph 
_Edward_Willard; http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ria%C3%B1o_y_Gayangos (2011. 
december 11.); «GUÍA OFICIAL DE ESPAÑA»: 1914–1927. (Spanyolország Hivatalos 
Útmutatójában 1926-os évben a nagyköveti poszt-megjelölés mellett nem találjuk Juan Riaño 
y Gayangos nevét. – F. P.) http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_ Ambassador_to 
_Spain (2011. december 11.) 
151 «GUÍA OFICIAL DE ESPAÑA»: 1923–1930., OCHOA BRUN, Miguel Angel: 
Historia de la diplomacia española – Repertorio diplomático. Listas cronológicas de 
representantes desde la Alta Edad Media hasta el año 2000. Apéndice I. Biblioteca 
Diplomática Española. Sección estudios 6. Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 
2002. 176. 
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diplomáciai képviselet meglétéről, s a diplomáciai kapcsolatok legmagasabb 
szintre történő emelésének pillanata csak 1917-ben érkezett el: az egykori 
gyarmatok közül elsőként Argentína madridi képviselete kapott nagyköveti 
rangot; miként – a kölcsönös megállapodás értelmében – Spanyolország Buenos 
Airesi-i követsége is152. 

A konzuli tevékenység fontosságára utalhat, hogy 1900-ban a madridi 
parlament elfogadta az úgynevezett Diplomáciai, Konzuli Pályák, valamint 
Tolmácsok Organikus Törvényét és Szabályzatát (Ley Orgánica Y Reglamentos 
de Las carreras Diplomática, Consular y de Intérpretes), 1911-ben pedig 
megnyitotta kapuit a diplomaták kiválasztásával és képzésével foglalkozó, s a 
nemzetközi tanulmányok előmozdítását megcélzó Diplomáciai és Konzuli 
Foglalkozások Szabad Oktatási Intézete (Instituto Libre de Enseñanza de las 
Carreras Diplomática y Consular), amely a maga kategóriájában a korabeli 
spanyol diplomáciai szolgálat fejlődésének csúcspontjaként értékelhető

153.  
A konzuli, tiszteletbeli konzuli irodák száma országonként változott. Juan 

Carlos Pereira és Ángel Cervantes Conejo spanyol külpolitika történetét tárgyaló 
könyvének adatai szerint –hogy egy illusztratív adatot ragadjunk ki – 1908-ban 
Latin-Amerikában 32 spanyol főkonzulátus, 81 konzulátus, 20 alkonzulátus, 
továbbá 70 tiszteletbeli konzul és 520 tiszteletbeli alkonzul alkotta a konzuli 
hálózatot a 38 tiszteletbeli képviselő („agentes ad honorem”) mellett. Primo de 
Rivera diktatúrája idején Mexikóban 37, Argentínában 38–44, Chilében 15–18, 
Uruguayban 22, Venezuelában 11–12 irodát találunk. Érdekes továbbá az is, 

                                                      
152 PEREIRA CASTAÑARES – CERVANTES CONEJO: Las relaciones diplomáticas 
entre España y América. Madrid: Editorial Mapfre, S.A., 1992. 114; 119; 123; 135–136., 
MARTÍNEZ DE VELASCO: i.m. (1984) 55., PEREIRA CASTAÑARES: i.m. (1986) 147. 
153 A Mária Krisztina régenskirálynő által jóváhagyott 12 pontból álló törvény kimondja, 
miként „a diplomáciai pálya különleges, és a következő kategóriákra oszlik: nagykövet; 
első és másod követ (Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
primera/segunda clase), rezidens követ (ministro residente); első-, másod-, valamint 
harmadtitkár és attasé. Egyebek mellett a törvény értelmében a mindenkori „kormány 
szabadon választja a nagykövetet és a követeket”, s a nagykövet fizetését „20 ezer 
pezetá”-ban állapította meg. A törvény a konzulátusi pályát is különlegesnek mondja ki, 
amely „főkonzul, első- és másodkonzul, és alkonzul kategóriákra osztható […]; s a 
tiszteletbeli konzulokat és alkonzulokat a konzulok limitált, pusztán kereskedelmi jellegű 
feladatokkal bízzák meg.” Egy konzul honoráriumaként a nagyköveti bér felét kapta 
kézhez. MINISTERIO DE ESTADO: Ley orgánica y reglamentos de las carreras 
diplomática, consular y de intérpretes. Madrid: Imprenta del Ministerio de Estado, 1908. 
2–4; 7–8., http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/91572/brblaa652240.pdf (2011. 
december 11.); PEREIRA CASTAÑARES – CERVANTES CONEJO: i.m. 108., 
PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos (coord.): La política exterior de España (1800–
2003). Barcelona: Ariel Historia, 2003. 62–63., MARTÍNEZ DE VELASCO FARINÓS: 
i.m. (1981) 411; 415. 
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hogy a latin-amerikai követségek spanyolországi konzuli-, tiszteletbeli konzuli 
irodái és megbízásai is magas számot mutatnak (általában 20–30, de például 
Argentína esetében, 1923 és 1930 között, 60–80 körül alakult a konzulátusok 
száma)154.  

Felvetődik tehát a kérdés, hogy mi magyarázza a konzuli tevékenység és 
szerep ilyen erős jelenlétét a spanyol–amerikai kapcsolatokban. A választ akkor 
találjuk meg, ha az Amerikába irányuló spanyol kivándorlás adatait tanul-
mányozzuk.  

Ennek részleteit mostanában kezdjük megismerni, hiszen a spanyol 
emigrációkutatás csupán az 1990-es években kezdődött, különösen a kolumbuszi 
felfedezések ötödik centenáriuma környékén kapott lendületet – Franco 
diktatúrája idején ez ugyanis tiltott téma volt155.  

                                                      
154 PEREIRA CASTAÑARES – CERVANTES CONEJO: i.m. 107; 124., «GUÍA 
OFICIAL DE ESPAÑA»: 1923–1930. 
155 Macías Hernández jelzi tanulmányában, hogy a spanyol emigrációkutatás historiográfiája 
1992-től mutatott látványos fejlődést, olyannyira, hogy a történészek úgy tartják, a „humán 
tőke volt az, ami leginkább hozzájárult az amerikai országok nemzeti építkezéséhez”. 
A spanyol emigráció kutatása több síkon történt-történik: az általános emigrációs jellemzők 
mellett igen jelentős figyelmet kaptak a különféle spanyol régiókból (Galícia, Cantábria, 
Baszkföld, Katalónia, az egykori Levante térsége, Kanári-szigetek) kiinduló emigráció-
történetek, valamint a befogadó térségek (Karib-térség, Argentína, Uruguay, Venezuela, 
Brazília, USA) önálló elemzése is. A könyvek formájában megjelent szakirodalmat számos, 
hosszabb-rövidebb tanulmány egészíti ki, melyek szerzői között olyan neves spanyol 
történészeket találunk mint Rafael Calduch Cervera (La emigración a Iberoamérica y la 
política exterior española /1898–1975/, 1988). A kutatások forrását számos statisztika segíti. 
A kiindulópontot általában a spanyol külügyminisztérium Registro de matrícula de 
residentes de los consulados españoles című kiadványa, valamint a spanyol Nemzeti 
Statisztikai Hivatal (Instituto Nacional de Estadística) által kiadott Censo de electorales 
residentes en el extranjero jelentette. Emellett a különféle emigrációs statisztikák (többek 
között: Estadísticas de emigración exterior; Estadísticas del movimiento migratorio 
transoceánico; Estadísticas de migración, retorno y repatriación bonificada, stb.), az 
úgynevezett Atlas de emigración española (1971, 1973) adatait is felhasználták, de nem 
szabad megfeledkeznünk a diplomáciai képviseleteken regisztrált adatokról sem. Mindezek 
ellenére általános elismerést nyert az a megállapítás, miszerint sok esetben hiányosak, nem 
megbízhatók, pontatlanok az adatok, melyek nem egyszer becsléseken alapulnak. Követ-
kezésképpen a bőséges historiográfiai anyag ellenére is van még feltáratlan terület, és sok 
eddigi kutatás eredménye vár még korrigációra, pontosításra; Bizonyára az elsők között 
jelentkezett adataival Walter F. Willcox és Ferenczi Imre International Migrations (1969) 
című munkájukkal. Az 1980-as évtizedben Nicolás Sánchez-Albornoz publikálta Españoles 
hacia América. La emigración en masa, 1880–1930 című könyvét és ugyanebben az évben 
jelent meg César Yañez Gallardo La construcción de las series anuales de la emigración 
española a América. 1860–1930 című tanulmánya is, amelyeket a következő kutatógenerá-
ciók alapműként használnak fel. Az 1990-es években publikálta a témában írásait María Cruz 
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Morales Saro (Arte, cultura y sociedad en la emigración española a América, 1992); Germán 
Rueda Fernández La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos, 1820–
1950. De “dons” a “místers” (1993); Rosario Márquez Macías (La emigración española a 
América, /1765–1824/, 1995); Susana Alba (Historias de América: la emigración española 
en tinta y papel, 1994); valamint Fernando J. Devoto (Acerca de las migraciones 
centroeuropeas y mediterráneas a Iberoamérica: aspectos sociales y culturales, 1995). 
Germán Rueda Fernández Españoles emigrantes en América: siglos XVI–XX. címmel újabb 
tanulmányát jelentette meg 2000-ben. Őt követik Susana Alba (Guía de fuentes para el 
estudio de la emigración española, 2008); Pilar Pérez-Fuentes Hernández (Memorias de la 
emigración española a América, 2009); valamint María Ángeles Sallé (La emigración 
española en América: historias y lecciones para el futuro, 2009); A Spanyolországból Latin-
Amerika országait megcélzó emigrációt országonként, régiónként is vizsgáló történészek. 
között említjük – a teljesség igénye nélkül – M. Carbó Peiró Emigración vasca a los Estados 
Unidos. Su presencia y contribución al desarrollo del Estado de Florida desde finales del 
siglo XIX. Tampa 1886–1936, és La emigración española hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica (1990); Consuelo Soldevilla Oria La emigración de Cantabria a América: 
hombres, mercaderías y capitales (1996); Jesús Oyamburu: Españoles en Costa Rica: la 
inmigración española. (1997); Jose C. Moya Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in 
Buenos Aires, 1850–1930. (1998); Martín Pérez Acevedo: La presencia española en México, 
1821–1930. Un recuento historiográfico (2001) című munkáit. A témában egy doktori 
értekezést találtunk, amelyet María José Fernández Morales készített La emigración española 
a Venezuela de 1850 a 1960 Recurso electrónico (2001) címmel. Pedro A. Gurría García 
Tener un tío en América, la emigración riojana a ultramar (1880–1936) (2002); Vicente 
Pinilla Navarro Los aragoneses en América: siglos XIX y XX (2003); Julio Antonio Yanes 
Mesa El ocaso de la emigración canaria a Cuba, 1920–1935. (2006); Manuel Hernández 
González La emigración canaria a Venezuela (2007); Juan Andrés Blanco Rodríguez 
Memorias de un sueño: la emigración castellana y leonesa a América (2010); María Liliana 
da Orden: Una familia y un océano de por medio: la emigración gallega a la Argentina: una 
historia a través de la memoria epistolar (2010); Humberto Morales Moreno Los españoles 
de México: 1880–1948: asturianos, montañeses y vascos en la formación de redes 
microsociales en la época de la emigración “en masa” y del exilio en México (2010); 
Guillermo Cabrera Leiva: Breves apuntes sobre la emigración canaria a Cuba. (2010); 
Óscar Álvarez Gila Organización, identidad e imagen de las colectividades vascas de la 
emigración – siglos XVI–XXI (2010); Juan Antonio García-Cuerdas Sánchez-Lollano La 
emigración balear a Chile /1880–1950/ (2011), valamint José Manuel Azcona Pastor 
Emigración, actividad empresarial y cooperación española al desarrollo en República 
Dominicana (2011) című írása; REQUES VALASCO, Pedro – COS GUERRA, Olga de: La 
emigración olvidada: la diáspora española en la actualidad. IN: «Papeles de Geografía», 
No. 37. 2003. 200–204., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1008 (2012. január 
20.); MACÍAS HERNÁNDEZ, M.: La emigración española al Caribe. (Internetes 
tanulmány, oldalszám megjelölése nélkül) http://mgar.net/cuba/vegueros2.htm (2012. január 
20.); http://www.aemic.org/assets/articulos/46/original/Mart%C3%ADn_P%C3%A9rez 
_Acevedo_AEMIC_2.pdf?1273220880 (2011. december 12.) 
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Nem csupán a – témánk viszonylatában – későbbi, több százezres köztársasági 
emigráció miatt van jelentősége a kérdésnek, amely jórészt Latin-Amerikában 
kapott menedéket, de amiatt is, hogy a kivándorlók jó része a „b űnös” spanyol 
perifériákról származott: Galíciából, Baszkföldről, Katalóniából, Asturiasból, a 
Kanári-szigetekről, s a „nemzetellenes”-nek titulált, autonómiát követelő gallego, 
baszk és katalán közösségek a Franco-diktatúra által elnyomott nemzeti 
kisebbségekhez tartoztak, akik erős, és sokoldalú támogatást kaptak az emigrációs 
közösségeiktől (könyvkiadás, nyelvoktatás, pénzügyi támogatás, saját sajtó, stb.). 
Ezért ezeket „a diktatúra ellenségeinek tekintette”156.  

Főképpen az asturiasi Colombresben létrehozott Archivo de Indianos által 
ösztönzött és kiadott művek alapján jól érzékelhetők e hatalmas, több milliós 
kivándorlásnak a pontos kontúrjai, különösen 1882-től, amikortól a statisztikai 
hivatal által szervezett regisztráció adatai is rendelkezésünkre állnak157.  

                                                      
156 ANDERLE Ádám: Megosztott Hispánia. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1985. 162; 
166–167; 170–172., Uő: Spanyol bevándorlók Latin-Amerikában a 19. és 20. században. 
IN: «Századok», 1996/5.1296. valamint: Uő: Latin-amerikai utakon. Szeged: Hispánia, 
2002. 23. 
157 Szimbólikus „Cruzar el charco” (magyarul kb. „átszelni a pocsolyát”, értsd: „átkelni 
az Atlanti-óceánon”) címmel 16 részes sorozatot adott ki a colombresi Archivo de 
Indianos a spanyol-amerikai migráció témájában. Közülük Carlos Martinez Shaw és 
César Yáñez Gallardo a spanyolországi emigráció általános történetével foglalkoztak 
hasonló című munkáikban: 
� MARTÍNEZ SHAW, Carlos: La emigración española a América (1492–1824). 
Colombres, Asturias: Archivo de Indianos, 1994. 
� YAÑEZ GALLARDO, César: La emigración española a América (siglos XIX y XX). 
Colombres, Asturias: Archivo de Indianos, 1994. 
Kutatótársaik pedig a Latin-Amerikába induló spanyol emigrációt tübbségében egy-egy 
fontosabb kiindulási régió, és/vagy a főbb fogadó országok vonatkozásában adnak 
részletes összefoglalót, úgy mint: 
� MALUQUER DE MOTES, Jordi: Nación e inmigración, los españoles en Cuba (S. 
XIX y XX) Gijón: Ediciones Júcar, 1992. 
� MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M.: La migración canaria 1500–1980. Gijón: 
Ediciones Júcar, 1992. 
� FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: La emigración vasca a América (S. XIX y XX). 
Ediciones Júcar, 1993. 

� RODRÍGUEZ GALDO, María Xoxé: Galicia, país de emigración. Colombres, 
Asturias: Archivo de Indianos, 1993. 

� KLEIN, Herbert S. La inmigración españona en Brasil (siglos XIX y XX). Colombres: 
Archivo de Indianos. 1996. 
Az Archivo de los Indianos gondozásában megjelent kiadványok teljes listája 
megtekinthető a levéltár honlapján: http://www.archivode indianos.es/portada_intro.htm 
(2011. december 16.) 
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Bizonyos eltérések az adatokban ugyan találhatók, miután a spanyol hivatalos 
adatok nem számolhattak például a más európai országokból kivándorló 
spanyolokkal, sem az illegális kivándorlással158.  

Marcello Carmagnani adatsorait választhatjuk kiindulásként. Az olasz 
történész adatai szerint 1881–1890 között 572 ezer159, míg 1891–1900 között 
791 ezer spanyol kivándorló indult útnak. Számuk a XX. század első két 
évtizedében folyamatosan nőtt: 1901–1910 között eltelt időszakban az 
egymilliót is meghaladta, míg 1911 és 1920 már 1 millió 306 ezer spanyol 
hagyta el az országot160.  

A spanyol kivándorlást kutatók szerint 1912-ben soha addig nem látott 
méreteket öltött a kivándorlás, és ez a spanyolországira is igaz volt: csupán ebben 
az egy évben csaknem 253 ezret tett ki a kivándorlók száma161. Az 1921-től induló 
évtizedben azonban látványos csökkenés volt tapasztalható a nemzetközi 
migrációban: az 1930-ig tartó időszakban az 1881 és 1890 között mért szintet sem 
érte el, ami Spanyolország esetében 560 ezer főt jelentett162. Ezen adatok általános 
kivándorlást jelölnek, a célállomások pontos megnevezése nélkül.  

                                                      
158 Albert Carreras és Xavier Tafunell Spanyolország történelmi statisztikáit bemutató 
könyvéből értesülhetünk arról, miszerint a születések, halálozások, valamint házasság-
kötések regisztrációja csupán a XIX. század második felétől indult el, a migrációs 
folyamatokat azonban még ennél is később kezdték el feljegyezni, következésképpen még 
ma is meglehetősen hiányos adatokkal kell számolnia a kivándorlást kutatóknak. Sánchez 
Albornoz, valamint Pérez Moreda munkáira hivatkozva Blanca Sánchez Alonso is a 
kivándorlás számadatainak pontatlanságára hívja fel a figyelmet, noha azért mivel adataik 
általában egyeznek, a számok mégis értékelhető képet adnak a korabeli helyzetről; 
CARRERAS, Albert – TAFUNELL, Xavier (coords.): Estadísticas históricas de España: 
siglos XIX–XX, Vol. 1. Bilbao: Fundacion BBVA, 2005. 80., SÁNCHEZ ALONSO, 
Blanca: Una nueva serie anual de la emigración española: 1882–1930. IN: «Revista de 
Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History (RHE–
JILAEH)» Año VIII. Invierno, No. 1. Madrid: Universidad Carlos III, 1990. 133–170., 
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/1790/1/RHE-1990-VIII-1-SanchezAlonso.pdf 
(2011. december 12.); MACÍAS HERNÁNDEZ: i.m. [lásd: internetes tanulmány]. 
159 Az adatok hullámzóak, de a kivándorlás tekintetében általánosságban emelkedő tendencia 
figyelhető meg. A legkiemelkedőbb év az 1881–1890 közötti időszakban 1889 volt, amikoris 
a kivándorlók száma csaknem elérte a 130 ezret, a következő év azonban zuhanást mutat: 
Carmagnani információi szerint 1890-ben csak 67 225 spanyol hagyta el az országot 
kivándorlási szándékkal; CARMAGNANI, Marcello: Emigración mediterránea y América. 
Colombres, Asturias: Fundación de Archivo de Indianos, 1994. 21, 183. 
160 A spanyol kivándorlók száma 1908-ban érte el, s valamelyest meg is haladta a 
lélektani 200 ezret. 
161 CARMAGNANI: i.m. 184. 
162 Míg 1920-ban mintegy 240 ezer kivándorlót regisztráltak, 1930-ban ennek felét sem 
érte el a kivándorlók száma (102 ezer fő), noha a mélypont 1926-ban volt (81 ezer fő 
alatt); CARMAGNANI: uo. 
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Ami pedig a spanyolok latin-amerikai úti céllal történő emigrációját illeti, 
Carmagnani adataival számolva 1882–1890 között valamivel több, mint 323 
ezer, a XIX. század utolsó évtizedében ennél közel negyven ezerrel több spanyol 
szállt hajóra az Újvilág irányába, ami, ha azt vesszük, hogy 1881-ből nem állnak 
rendelkezésre adatok, a század utolsó évtizede nem mutat emelkedést az 
emigrációt választók számában.  

A XX. század első évtizedében azonban nagyságrendeket ugrott a 
kivándorlók száma, 1901 és 1910 között ugyanis közel 824 ezren hagyták el 
Hispániát s indultak a jobb élet reményében Latin-Amerika felé163. A következő 
évtizedben folytatódott a nagyarányú kivándorlás, 1911 és 1920 között már több 
mint egymillió spanyol hagyta el otthonát valamelyik latin-amerikai országért, 
míg 1921 és 1930 között közel 720 ezerre esett a spanyol kivándorlók száma164. 
Blanca Sánchez Alonso, aki több alapvető tanulmányt írt e témáról165, a következő 
összefoglaló adatokat közli: 

                                                      
163 A Latin-Amerikába kivándorolt, s onnan meggazdagodva hazatért indianók láttán 
gyorsan terjedt az El Dorado mítosza, ami igencsak vonzotta a jobb megélhetést kereső 
XIX. századi spanyolokat. GARCÍA LÓPEZ, José Ramón: Las remesas de los 
emigrantes españoles en América. Siglos XIX y XX. Colombres, Asturias: Fundación de 
Archivo de Indianos, 1992. 211. 
164 CARMAGNANI: i.m. 185. 
165 Blanca Sánchez Alonso a spanyol kivándorlás témáján belül különös figyelmet 
szentel az Argentínába történő emigrációra. Tanulmányai: 
� Las causas de la emigración española, 1880–1930. Madrid: Alianza Editorial, D. L. 1995. 
� La inmigración española en Argentina, siglos XIX y XX. Gijón: Júcar, 1992. 
� La época de las grandes migraciones: desde mediados del siglo XIX a 1930. IN: 
«Mediterráneo económico», Nº. 1, 2002. (Ejemplar dedicado a: Procesos migratorios, 
economía y personas. Coord. por Manuel Pimentel Siles) 19–32., http://www.fundacion 
cajamar.es/mediterraneo/revista/me0103.pdf (2011. december 11.) 
� Argentina y España: siglo y medio de intercambios migratorios.(tanulmány David 
Sven Reher Sullivan közreműködésével) IN: REHER SULLIVAN, David Sven – 
REQUENA Miguel – REVENGA, Díez de (coords.): Las múltiples caras de la 
inmigración en España (Coord. por David Sven Reher Sullivan, Miguel Requena y Díez 
de Revenga). Madrid: Alianza Editorial, D. L. 2009. 77–116. 
� La emigración española a la Argentina: 1880–1930. IN: SÁNCHEZ-ALBORNOZ, 
Nicolás (comp.): Españoles hacia América: la emigración en masa, 1880–1930. 205–234. 
� Una nueva serie anual de la emigración española: 1882–1930. IN: «Revista de 
Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History», Año 
nº 8, Nº 1, 1990. 133–172., http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/1790/1/RHE-1990-
VIII-1-SanchezAlonso.pdf (2011. december 12.) 
� Those who left behind and those who stayed behind. Explaining Migration from the 
Regions of Spain. IN: «Journal of Economic History», Vol. 60, No 3. Cambridge 
University Press, 2000. 730–755. 

 



 90 

 
� 1880–1900 között csaknem 800 000,  
� 1908-ban 200 000 (ebből Latin-Amerikába:164 000)  
� 1910-ben 220 000 (Latin-Amerikába: 184 000) 
� 1913-ban 216 000 (Latin-Amerikába 166 000) 
� 1920-ban 240 000 (Latin-Amerikába: 164 000) fő vándorolt ki Amerikába166. 
 
Az 1815 és 1930 között csaknem 33 millió bevándorlót fogadó Egyesült 

Államok az első számú célállomás lett a bevándorlók számára167. Az USA-ba a 
XX. század első két évtizedében kb. 100 000 legális spanyol bevándorló érkezett 
– ám a latin-amerikai országok bevándorlóival együtt ez a szám a fentiek 
többszöröse is lehetett168. Tudjuk, hogy például Tampa és Key West a kubai 
bevándorlók bázisa volt a XIX. századtól, de állandó és jelentős a főképpen karibi 
bevándorlás is, a nyugati államokban pedig a mexikóiak száma is kimagasló. A 
spanyol konzulátusok székhelyei – New York, New Orleans, San Francisco, 

                                                                                                                                   
� La inmigración española en Argentina. 1880–1914: Capital humano y familia. IN: 
«Actas del VII Congreso de la Asociación de Historia Económica», Zaragoza. 
166 SÁNCHEZ ALONSO, Blanca: Las causas de la emigración española, 1880–1930. 
Madrid: Alianza Editorial, D. L. 1995. 284–285., Az 1882 és 1936 között Amerikába 
hajón érkezett, regisztrált spanyol kivándorlók számát María Ángeles Sallé Alonso 
tanulmányában részletesen közli a Földrajzi és Statisztikai Hivatal (Instituto Geográfico 
y Estadístico), valamint a Központi Statisztikai Hivatal (Jefatura Superior de 
Estadística) adatai alapján; SALLÉ ALONSO, María Ángeles (coord.): La emigración 
española en América: historias y lecciones para el futuro. Madrid: Fundación Directa, 
2009. Anexo 1: 172–175., http://www.fundaciondirecta.org/Documentos/memoria_ 
espanola_def.pdf; Vö: „Movimiento migratorio exterior. Salidas y llegadas de pasajeros 
por mar” IN: CARRERAS – TAFUNELL: i.m. 139. 
167 BAINES, Dudley – Economic History Society: Emigration from Europe, 1815–1930. 
Cambridge: University Press, 1995. 2. 
168 Blanca Sánchez Alonso rávilágít a spanyol emigrációt a többi európai kivándorlástól 
elválasztó különbségekre amennyiben adatai szerint a spanyolok túlnyomó többsége 
Latin-Amerikát választotta kivánorlásának célpontjául, míg a többi európai ország lakói 
(főként britek, írek, skandinávok, portugálok és dél-olaszok) esetében a kijelölt célpont 
az Egyesült Államok volt, s lett a bevándorlók „olvasztótégelye” (melting pot), amely 
ellen aztán a korabeli kormányok igyekeztek a bevándorlást szigorító intézkedéseket 
hozni. (Lásd Theodore Roosevelt 100% amerikanizmus-gondolata és a kapcsolódó 
rendelkezések); SÁNCHEZ ALONSO, Blanca: La época de las grandes migraciones: 
desde mediados del siglo XIX a 1930. IN: «Mediterráneo económico», Nº. 1, 2002. 
(Ejemplar dedicado a: Procesos migratorios, economía y personas. Coord. por Manuel 
Pimentel Siles). 26., SÁNCHEZ ALONSO: i.m. (2000) 730., http://www.jstor.org 
/pss/2566436 (2011. december 12.) 
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később Chicago, Philadelphia és Tampa is – pedig utalhatnak a spanyol 
bevándorlók fontosabb tömbjeire169. 

Az USA után Argentína volt a legkeresettebb migrációs célállomás, egyfajta 
„faji olvasztótégely” (crisol de razas), ahová 1815–1930 között eltelt időszakban 
kb. 6 millió európai, köztük mintegy két millió spanyol származású bevándorló 
érkezett. César Yañez Gallardo adatai szerint a bevándorlás egyik hulláma 1910–
1930 közötti időszakra tehető, s csak Latin-Amerikában az 1920-as évek végét 
illetően 4,7 millió spanyol bevándorlót említ.  

Az imént említett Argentína mellett Brazíliában (egy millió felett), és Kubában, 
(800 000 körül), de Uruguayban, Mexikóban, és Puerto Ricóban is jelentős tömböt 
alkottak a spanyol bevándorlók. Havanna, vagy a mexikói Monterrey például erős, 
nagy spanyol központ lett, számos egyesülettel, saját újságokkal170. 

A Latin-Amerikába bevándorolt spanyol milliók esetében egy különleges 
probléma, nevezetesen a pénz(haza)átutalások (remesa) kérdése érdemel említést.  

Mario Cerutti és José Ramón García López 1990-es évek elején megjelent 
könyvei új dimenziót adtak a spanyol kivándorlás kérdéseinek. García López 
egy évszázados ívben vizsgálja e problémát és bemutatja, hogy a XIX. század 
végén kevés, de a XX. században bekövetkezett úgynevezett „migrációs boom”-
nak köszönhetően hatalmas pénzátutalásokra került sor, amikor meggazdagodott 
indianók hazatérvén, tőkéjüket is Spanyolországban elsősorban a hajó- és 
vasútépítésbe, valamint államkötvények, valamint ingatlanok vásárlásába 
fektették be171. Hasonlóképpen történt ez Kuba esetében is, ahonnan az USA 
megszállás idején a spanyol tőke visszatért a félszigetre172.  

Mario Cerutti pedig azt bizonyítja, hogy a mexikói tőkés fejlődés 
legfontosabb centrumát jelentő Monterrey spanyol–katalán kapitalistái a mexikói 
forradalom idején, különösen az USA katonai beavatkozásának hatására (1916) 
hatalmas tőkéket utaltak át az anyaországba, és tértek vissza maguk is173.  

A XIX. századi többnyire végleges, egész családokat érintő kivándorlást a 
XX. században felváltotta a „visszavándorlás” hulláma, amikor leginkább az 
alacsony végzettségű, egyedülálló férfiak utaztak el, s elegendő pénz össze-
                                                      
169 A konzulátusok mellett Spanyolország nagy számban működtetett tiszteletbeli 
konzulátusokat is az Egyesült Államokban, úgy mint Boston, Los Angeles, vagy éppen 
Seattle; «GUÍA OFICIAL DE ESPAÑA»: 1914, 1920, 1925. 
170 Dudley Baines a Ferenczi és Wilcox emigrációs statisztikáira hivatkozva 1815 és 
1930 közötti években mintegy öt és félmilliós kivándorlási arányt említ az Ibériai-
félsziget tekintetében, ebből az 1861–1910 közötti időszakra nézve nagyjából 4,4 millió 
főt számlálhatott a spanyol kivándorlás; BAINES: i.m. 2–5., SÁNCHEZ ALONSO: i.m. 
(2002) 26., YAÑEZ GALLARDO: i.m. 38–40. 
171 SÁNCHEZ ALONSO: i.m. (2002) 20. 
172 GARCÍA LÓPEZ: i.m. 20–21; 25–29. 
173 CERUTTI, Mario: Empresarios Españoles y sociedad capitalista en México. 
Asturias: Archivo de Indianos, 1995. 222. 
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gyűjtését követően tértek haza, s e pénzeket Spanyolországban fektették be174. 
Számuk jelentős, már az 1930 előtti évtizedekben is több százezres nagyság-
rendű lehetett. Ez a visszavándorló spanyol lakosság, főképpen ennek a tőkeerős 
része – az „indianók” – azonban jelentős érdeklődést mutatott a spanyol-
amerikai volt gyarmatokkal való kapcsolatok erősítésének.  

A XIX. század végén és a XX. század elején az ilyen érdeklődést és orientációt 
mutató egyesületek, kamarák, újságok születése és nagy száma erre utalt. García 
López szerint 1880–1932 között éves átlagban kb. 300 millió értékű pezeta 
érkezett Spanyolországba. Ezek a XX. században azonban már inkább kisebb éves 
összegeket, de több százezer átutalást jelentettek. García López az egyes országok 
átutalásait is közli a vizsgált utolsó, 1932-es évről. Adatai szerint Argentínából 
mintegy 195, Kubából 85, az Egyesült Államok felől 50, míg Mexikóból 25 millió 
pezeta érkezett Spanyolországba175. A többi dél-amerikai államból 30 millió 
pezetát küldtek haza. Ez együttesen több mint 450 millió pezeta értékű átutalást 
jelentett ebben az évben. A nagyságrendet talán érzékeltetheti, hogy ebben az 
évben más országokból a Spanyolországba érkező tőke összesen csupán 90 millió 
pezetát tett ki176. A spanyol gazdaságtörténet egyre inkább úgy látja, hogy a XIX. 
század végétől kezdődő spanyol tőkés nekilendülés és modernizáció (például a 
modern bankrendszer) elindulását és megalapozását éppen ezek az amerikai 
átutalások jelentették.  

A spanyol kormányok, különösen Primo de Rivera kormányzata felismerte a 
kivándorolt milliók gazdasági erejének fontosságát, s fordult Amerika – az USA 
és Latin-Amerika – felé.  

Hasonló volt a diktatúra magatartása a szefárd zsidókkal kapcsolatban is. 
Primo de Rivera 1924-ben kiadott rendelete, amely megkönnyítette a szefárd 
gyökerű, külföldön élő személyeknek, hogy spanyol állampolgárságot szerezze-
nek, ugyancsak e közösségek tőkeerejében reménykedett177. 

* * * 

Témánk szempontjából a fenti problémák bemutatása alapvető fontosságú. A 
spanyol eszmetörténet ugyanis (éppen a Franco-diktatúra tilalmai-tabui miatt) a 
hispanismo, pánhispanizmus, hispanoamericanismo kérdéseit gyakran erős 
nacionalista elfogultsággal és irracionalizmussal mutatta-mutatja be, gyakran a 

                                                      
174 SÁNCHEZ ALONSO: i.m. (2002) 20. 
175 A hazautalásokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy általában kerülő 
útvonalon érkezett a pénz Spanyolországba – legtöbbször a megbízható Londonon 
keresztül. A pénzátutalások rendszerint pénzügyi közvetítők, kereskedők, bankházak 
(casas de banca) bankárainak segítségével realizálódtak; ANDERLE: i.m. (1996) 1297–
1298., GARCÍA LÓPEZ: i.m. 24. 
176 ANDERLE: i.m. (1996) 1300., GARCÍA LÓPEZ: i.m. 170. 
177 TARI: i.m. 88–93. 
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régi „spanyol nagyság” illúzióit is hordozva. Legfeljebb a kereskedelem érdekei 
jelennek meg e kérdések mentén. 

Dolgozatunk egyik újdonságát éppen az adhatja, hogy a hispanismo, a 
pánhispán gondolatkörök megszületése a XIX. század végén, és megerősödése a 
XX. században, nemcsak a latin-amerikai országoknak szóló üzenet a gyakran 
faji, történeti, kulturális érvekkel való összefogásra tett javaslatokról, de egyben 
jelentette a kivándorolt spanyolok „megtartását”, a velük való kapcsolatok 
ápolását is, így akarván őket a spanyol nemzet keretében tartani. A spanyol 
emigráció állam által történő gondozásának kezdetét láthatjuk. 

Jól mutatja ezt a Primo de Rivera diktátor által a kivándorlásról szóló, 1924-
ben kiadott új törvény, amely már megfogalmazta az állami segítség 
kötelezettségét és lehetőségét az emigrációs közösségek számára, továbbá 
lehetővé tette, hogy a spanyol kivándorlás/bevándorlás más országokkal kötött 
szerződések témája is legyen178.  

Persze mindezzel együtt is Primo de Rivera célja az volt, hogy a kivándorolt 
spanyol milliókat a spanyolországi modernizáció támogatásában érdekeltekké 
tegye.  

Ebben pedig a pánhispanizmus – a hispanismo – ideológiája is szerepet 
kapott a pánamerikanizmussal történő ütközésekben, rivalizálásban, ahol az 
ideológiai megfontolás mögött hasonlóképpen erős gazdasági és politikai-
hatalmi megfontolások rejlettek. 

                                                      
178 1907-ben megszületett Spanyolország első „emigrációs törvénye” (Ley de 
Emigración de 1907), amelynek hivatalos elfogadására ugyanazon év december 21-én 
került sor. 1908. április 30-án pedig elfogadták a törvény alkalmazására vonatkozó 
jogszabályt (Reglamento) is. A törvény a kivándorlást „gazdasági eszköz hiányához, 
valamint megélhetés és lehetőségek kereséséhez kapcsolódó jelenségként” definiálta. 
1924 szeptember 16-án a Katonai Direktórium elfogadta azt a Királyi Rendeletet, amely 
kimondta az Általános Kivándorlási Igazgatóság (Dirección General de Emigración) 
létrehozását, feladatát pedig egy, az 1907 óta érvényben lévő, valamint az 1907 és 1924 
között eltelt időszakban született új rendelkezések alapján új szöveg megfogalmazásában 
állapította meg. Az 1924. december 20-án elfogadott Ley y Reglamento de Emigración, 
texto refundido de 1924 kimondta, hogy minden emigrációval kapcsolatos ügy a 
Munkaügyi, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (Ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria) hatáskörébe tartozik, amelyben létrejött az Általános Kivándorlási 
Igazgatóság (Dirección General de Emigración). 1907 és 1935 között a spanyol 
emigrációval összefüggésben ezernél is több törvény, illetve rendelkezés született; 
SALLÉ ALONSO, María Ángeles (coord): La emigración española en América: 
historias y lecciones para el futuro. Madrid: Fundación Directa, 2009. 47; 172–175; 
183., http://www.fundaciondirecta.org/Documentos/memoria_espanola_def.pdf; 
http://www.nodo50.org/derechosparatodos/AreaMigra37.htm (2012. január 20.) 





 

SZEMBEN ÁLLÓ IDEOLÓGIÁK: 
PÁNAMERIKANIZMUS ÉS HISPANOAMERICANISMO 

A pánamerikanizmus 

Az Egyesült Államok John Adams elnöksége (1797–1801) óta türelmesen 
várt Kubára. Az „Istentől távol, és az Egyesül Államokhoz közel”179 található 
Latin-Amerika sorsát egyfajta, az USA ölébe hulló „érett gyümölcsként” 
meghatározó elmélete abban állt, hogy felesleges bármiféle katonai akciókba 
bocsátkozni, hiszen a már úgyis végóráit élő spanyol birodalom nem lesz képes 
sokáig megtartani a térséget – s a felette megszerezhető-megszerzendő 
irányításban Adams utóda, Thomas Jefferson (1801–1809) már „az Egyesült 
Államok politikai jólétének forrását” látta.  

Latin-Amerika sorsa felett mintha ekkor mondták volna ki az ítéletet: az 
elnök szerint ugyanis térség csupán addig maradhat majd spanyol kézen, amíg az 
USA „kell őképpen fejlett lesz ahhoz hogy fokozatosan elvegye azokat a 
területeket a spanyoloktól.” Kuba pedig – folytatta Jefferson – „a legérdekesebb 
ráadás, amit [mindezek tetejébe az USA] államainak rendszere valaha is 
megkaphat”180. Elődei gondolatát továbbfűzve, James Monroe amerikai elnök 
(1817–1825) már nem csupán a spanyolok, de a latin-amerikai országok 
helyzetét is figyelembe véve kijelentette, hogy amennyiben azok „nem tudják 
legyőzni Spanyolországot, nem is érdemlik meg, hogy szabadok legyenek”.  

Az Amerikai Egyesült Államok elnökeinek igaza lett: ugyan John Adams 
elnökségét követően további hetven évnyi kitartó türelemre volt szükség, de az 
USA Spanyolország ellen vívott, az USA-nak csupán csekély veszteséget okozó, 
s még kevesebb energiáját felemésztő „csodálatos kis háborújában”181 gyorsan, 
s határozottan vetett véget a spanyol gyarmati időszaknak. 

                                                      
179 „Nehéz e nép sorsa, mert «távol van az Istentől és közel az Egyesült Államokhoz»” – 
tartja az amerikai mondás, melyet Anderle Ádám Közép-Amerika az USA 
szubkontinensen történő agresszív beavatkozásával szembeni küzdelmeit elemző 
könyvvének címéül választott; ANDERLE Ádám: Távol Istentől...és közel az Egyesült 
Államokhoz. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1985. 5.  
180 http://www.thirdworldtraveler.com/Caribbean/USEconomicSanctions_Cuba.html (2011. 
december 17.) 
181 A „splendid little war” kifejezés John Hay, az USA Egyesült Királyságba delegált 
nagykövetének Theodore Roosevelt elnökhöz 1989. július 27-én írott, a kubai háborús 
eseményekről beszámoló levelében látott napvilágot: „Csodálatos kis háború volt ez – írja 
Hay –, mely a legfenségesebb indítékkal kezdődött, csodálatos intelligenciával és 
bátorsággal folytatódott, s melyet az a Fortuna pártfogolt, aki a bátrakat szereti”. 
http://www.nytimes.com/1991/07/09/opinion/l-credit-splendid-little-war-to-john-hay-
595391.html?pagewanted=1; http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish%E2%80%93American 
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Az 1823 decemberében tartott – azóta Monroe Doktrína néven elhíresült – 
kongresszusi beszédének pedig már – mondhatni – kettős üzenete volt: világossá 
tette Európa számára, hogy a jövőben semmi keresnivalója nincs az amerikai 
kontinensen, vagyis „Amerika az Amerikaiaké!”, s ha az öreg kontinens 
valamely országa mégis az amerikai köztársaságok bármelyikének 
gyarmatosításába fogna, úgy az Egyesült Államokkal találja magát szemben.  

S miként az Egyesült Államok távol tartja magát Európa ügyeitől, úgy 
Európa se avatkozzon Amerika dolgába. Másfelől üzenet volt ez Latin-Amerika 
függetlenségüket sorra kikövetelt és elnyert köztársaságai felé is, melynek 
felemelkedéséhez az Egyesült Államok segítségére lesz szüksége – ezzel pedig 
tulajdonképpen azt sugallta, hogy a fenti gondolat pontos jelentése nem más, 
mint hogy „Amerika az Egyesült Államoké”182.  

Három évvel később Simon Bolívar indította útjára azt a folyamatot, amire az 
Egyesült Államok pánamerikanista ideológiáját építette, s melynek célja az 
amerikai köztársaságok, egészen pontosan „Észak- és Dél-Amerika összes 
független országa” közötti – politikai, pénzügyi, diplomáciai, tudományos – 
kapcsolatok lehető legszorosabbá fűzése: „a Simón Bolívar által az amerikai 
köztársaságoknak tett oly sok fontos szívesség közül egy sem érdemel nagyobb 
elismerést, mint az Amerikai Államok első Kongresszusának összehívásának 
kezdeményezése 1826-ban” – olvashatjuk a Pán-Amerikai Unió 1940. áprilisi 
számában, amelyben a szervezet soros elnöke Bolívar „érdemeként” ismeri el, 

                                                                                                                                   
_War (2011. december 17.); SELLERS, Charles – MAY, Henry – McMILLEN, Neil R.: 
Az Egyesült Államok története. Budapest: Maecenas Történelem Könyvek, Talentum Kft, 
1995, 1999. (eredeti címe: A synopsis of American History Chicago: Rand McNally, 1968), 
246., MAGYARICS Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története. Budapest, 
Eötvös József Könyvkiadó, 2000. 41–43., MINKS, Benton – MINKS, Louis: 
Revolutionary War. New York: Infobase Publishing, 2003. 122; 139. 
182 STOCKTON, Alfred Augustus: The Monroe Doctrine and other Addresses. 4–5. Saint 
John, N. B.: J & A McMillan, 1898. 2–4., http://www.archive.org/stream/monroedoctrineot 
00stociala#page/n5/mode/2up (2011. december 10.); BARTLETT, Ruhl Jacob: Policy and 
Power: Two Centuries of American Foreign Relations. New York: Hill and Wang, 1963. 71–
76., http://www.archive.org/stream/policypowertwoce00inbart #page/n5/mode/2up (2011. 
december 10.); FOX TUCKER, George: The Monroe Doctrine Thoroughly Explained. 
Boston: Rockwell and Churchill Press, 1903. 7–8., http://www.archive.org/stream/monroe 
doctrine02tuckgoog#page/n2/mode/2up (2011. december 11.); RENEHAN, Edward J., Jr.: 
The Monroe Doctrine: The Cornerstone of American Foreign Policy. New York, Chelsea 
House, 2007. 95., DECONDE, Alexander (ed.): Isolation and Security. Ideas and Interests in 
twentieth-century American foreign policy. Durham, North Carolina, Duke University Press, 
1957, Introduction. vii., http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Monroe.html; 
http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=23; HAHNER: i.m. 67., ANDERLE: i.m. 
(1985) 10. 
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hogy „tisztán látta a kontinens küszködő népei közötti együttműködés és egység 
szellemének kidolgozásában rejlő jelentőséget”183.  

Rowe Bolívarra való hivatkozása azonban hamis, s a pánamerikanizmus 
legitimációs bázisát kívánta erősíteni. Bolívar panamai kongresszussal 
kapcsolatos írásaiból kitűnik, hogy a „Felszabadító” nem tervezte az USA 
meghívását: 

 
„Tizenöt évig folytattunk áldozatos küzdelmet Amerika szabadságáért, hogy 

létrehozzuk azt a biztonsági rendszert, amely békében és háborúban új életünk 
védőpajzsa lesz, és már itt az ideje, hogy az amerikai köztársaságokat, az 
egykori spanyol gyarmatokat összefűző érdekek és kapcsolatok olyan alapra 
támaszkodjanak, amely tartóssá, ha lehetséges, örökössé teszi ezeket a 
kormányokat.[…] Felhívtam Mexikó, Peru, Chile és Buenos Aires kormányát, 
hogy alkossunk szövetséget, és a Panamai Földszoroson vagy más […] helyen 
hívjuk össze minden állam meghatalmazottainak gyűlését. […] Nem kell 
bevennünk a szövetségbe […] az Egyesült Államokat”, amelyet – Bolívar szerint 
– „mintha csak arra rendelte volna a Gondviselés, hogy nyomorúságot hozzon 
Amerikára a Szabadság nevében” – olvashatjuk leveleiben184. 

 
Az Egyesült Államokban „ őszinte barátot” felismerni vélő Francisco de 

Paula Santander, Nagy-Kolumbia alelnökének köszönhetően azonban az USA 
mégis meghívást kapott a Panamai Kongresszusra185. A latin-amerikai államok 
szövetkezését sürgető bolívari elképzelést az USA össz-, azaz pánamerikanista 
érveléseivel ütköztető, s végül észak-amerikai résztvevők nélkül lezajlott 
Panamai Kongresszust követően több, Amerika-közi összefogást hirdető 

                                                      
183 ROWE, L. S.: The Pan American Union and the Pan American Conferences. IN: 
«Bulletin of the Pan American Union», April, 1940. Vol. LXXIV, No. 4. Commemorative 
Issue of the Fiftieth Anniversary of the Pan American Union. 193., HOLLADAY LATANÉ, 
John – WAINHOUSE, David W.: A history of American Foreign Policy 1776–1940. New 
York: Doubleday, Doran & Co., Inc. by arrangement with The Odyssey Press, 1941. Chapter 
XXVIII: «Pan Americanism». 646., RODRÍGUEZ, José Ignacio: Historical Notes on the 
General Assembly of the American Republics commonly known as the «Congress of 
Panama» and Other Assemblies held, or Intented to be held, until 1864. IN: «HISTORICAL 
APPENDIX» – The Congress of 1826 at Panama, and Subsequent Movements Toward a 
Conference of American Nations. International American Conference. Reports of 
Committees and Discussions Thereon. Vol. IV. Senate – 51st Congress, 1st Session. Ex. Doc. 
232, Part 4. Washington: Government Printing Office, 1890. 155–161., http://www.archive. 
org/stream/congressof1826at00inte#page/n11/mode/2up (2011. december 12.) 
184 Simón Bolívar írásai. (Ford. Benyhe János) Budapest: A Venezuelai Köztársaság 
Nagykövetsége, 1976. 206–207; 213; 278., ANDERLE: i.m. (1985) 11. 
185 ANDERLE: i.m. (1985) 12.  
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konferencia szerveződött: 1847-ben Limában, 1856-ban Washingtonban és 
Santiago de Chilében, 1864-ben pedig Peruban186.  

Mindeközben megszületett az USA jövőbeni latin-amerikai elképzeléseit 
magában hordozó úgynevezett „Manifest Destiny” elmélete is, melynek értelmé-
ben az USA civilizációs misszióra ítéltetett Amerikában187. Mindehhez már csak 
adalék volt a szociáldarwinista elméletből188 természetszerűleg fakadó észak-
amerikai felsőbbrendűség érzete, s erre hivatkozásul jól alkalmazható volt a 
„fekete legenda”.  

Ezzel tulajdonképpen megszületett a pánamerikanista hitvallás ideológiai 
érvelése, azaz az Egyesült Államok Latin-Amerikát megcélzó terjeszkedési 
politikájának jelszava189, amely John Barrett szerint „helyes értelmezésében […] a 
hasonló földrajzi, történelmi, politikai és kereskedelmi érdekekkel, valamint közös 
javaik és védelmük érdekében történő együttműködésre való inspirációkkal bíró 
nemzetek alapvető jogainak őszinte kifejez(őd)ése. A pánamerikanizmus, folytatja 
Barrett, legegyszerűbb formájában akképpen definiálható, mint a huszonegy 
amerikai köztársaság közös vagy megállapodott cselekedetei vagy magatartása 
egyikük, vagy többjük, esetleg mindannyiuk jóléte érdekében – szuverenitásuk 
vagy integritásuk megsértése nélkül”190.  

John Barrett amerikai diplomatát tekintik az Amerika-közi kapcsolatok 
legfőbb előmozdítójának, a pánamerikanizmus legnagyobb alakjának, aki 1903 
és 1906 között három latin-amerikai köztársaságban – sorrendben Argentínában, 
Panamában és Kolumbiában – teljesített nagyköveti szolgálatokat az Egyesült 
Államok képviseletében. 1907-ben került az akkor még Amerikai Köztársaságok 
Irodájaként (General of the Bureau of American Republics) működő szervezet 
élére, s egészen 1921-ig maradt annak vezetője. Ezeken túl számos, az Egyesült 
Államok külpolitikájával, és magával a Pán-Amerikai Unióval kapcsolatos írás, 
úgy mint pl. The Pan American Union: Peace, Friendship, Commerce (1911); 
The Panama Canal: What it is, What it means (1913); Address on Pan 
Americanism and the Monroe Doctrine (1916); The War and the New America 

                                                      
186 Nevezett konferencián való észak-amerikai részvétel kérdése az Egyesült Államok 
kongresszusának elhúzódó vitáját váltotta ki, aminek következtében küldötteik lekésték a 
rendezvényt; HOLLADAY LATANÉ – WAINHOUSE: i.m. 646., ANDERLE: i.m. 
(1985) 13., ROWE: i.m. 193. 
187 ANDERLE:i.m. (1989) 152–153. SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (1994) 204–205., Uő: 
i.m. (2005) 259. 
188 HAHNER: i.m. 185. 
189 ANDERLE: i.m. (1989) 152–153. 
190 BARRETT, John: Practical Pan-Americanism. Washinton: [s.n.] Reprinted by 
Permission of the North American Review from its Issue of September 1915. 2., 
http://www.archive.org/stream/practicalpanamer00barrrich#page/n1/mode/2up (2011. 
december 12.) 



 99 

(1917); Latin America and the War (1919), stb. című munkák szerzője191. Noha 
az iroda neve 1910-ben Pán-Amerikai Unió (Pan American Union) – ra 
változott, a szervezet folyóiratát szerkesztők a Pán-Amerikai Unió születését 
1890-re datálják: „ötven évvel ezelőtt az amerikai köztársaságok létrehozták a 
Pán-Amerikai Uniót” – olvasható a szervezet ötvenedik évfordulójáról 
megemlékező 1940. áprilisi számának előszavában192.  

John Holladay Latané a pánamerikanizmus célját a „Nyugati Félteke független 
köztársaságai közötti társadalmi, gazdasági, pénzügyi és politikai kapcsolatok 
szorosabbá fűzésének előmozdításában” látta, míg a „pánhispanizmus 
apostolának” tartott, s „jenki veszedelmet” sejtő Manuel Ugarte a pánamerika-
nizmust egyfelől „az északi expanzionista politika ügyes húzásaként”, másfelől 
pedig az „együgyű dél öngyilkosságra való hajlamaként” definiálta193.  

Az 1882 és 1923 között eltelt négy évtized során öt Nemzetközi Amerikai Kon-
ferenciára (International American Conferences/Conferencias Internacionales 
Americanas) került sor194. Központi gondolatuk az volt, hogy az Egyesült Államok 
a dél-amerikai államok modernizációjának támogatását ígérte e szövetségben.  

                                                      
191 HULL, Cordell: Bulletin of the Pan American Union. Foreword. IN: «Bulletin of the Pan 
American Union», April, 1940. Vol. LXXIV, No. 4. Commemorative Issue of the Fiftieth 
Anniversary of the Pan American Union. 189–191., http://www.archive.org/stream 
/bulletinofpaname7440pana#page/n239/mode/2up/search/hull; http://en.wikipedia.org/wiki/ 
John_Barrett_%28diplomat%29 (2011. december 14.) Barrett a fentiekben felsorolt írásai 
hozzáférhetők az Interneten is: 
http://www.archive.org/stream/panamacanalwhat00uniogoog#page/n8/mode/2up; 
http://www.archive.org/stream/addressonpanamer00barr#page/n7/mode/2up; 
http://www.archive.org/stream/warnewamerica00barr#page/n0/mode/2up; 
http://www.archive.org/stream/cu31924019513567#page/n9/mode/2up; 
http://www.archive.org/stream/latinamericawars00barr#page/n5/mode/2up 
(2011. december 14.) 
192 HULL: i.m. 189. 
193 HOLLADAY LATANÉ, John: The United States and Latin America. New York, 
Garden City: Doubleday, Page & Company, 1920. 292., HOLLADAY LATANÉ – 
WAINHOUSE: i.m. 651. 
194 Az első konferenciát 1889–1890-ben Washington, a másodikat Mexikó Város 
rendezhette 1901–1902-ben. A harmadik rendezvény házigazdája 1906-ban Rio de Janeiro, 
míg a negyediké Buenos Aires volt. Az ötödik konferenciának Santiago adott otthont 
1923-ban. A pánamerikanizmus modernizációs ígérete később is markánsan megjelenik, 
pl. Franklin D. Roosevelt „jószomszédság politikájában” (Good Neighbor Policy, 1933), 
vagy a John F. Kennedy által meghirdetett, „szövetség a haladásért” (Allaince for 
Progress, 1961) elnevezésű programban; MAGYARICS: i.m. 158–159; 352., FREIDEL, 
Frank: Franklin D. Roosevelt. The Ordeal. Boston: Little, Brown and Company, 1954. 
236–239., http://www.archive.org/stream/franklindrooseve001746mbp#page/n9/mode/2up 
(2012. január 20.); http://en.wikipedia.org/wiki/Pan-American_Conference (2011. 
december 11.) 
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A washingtoni konferencia negatív mérleggel zárt atekintetben, hogy a közös 
pénzügyi rendszert, vámuniót, stb. meghirdető programot, melynek létrejöttét – 
José Martí szavait idézve – maga „az Egyesült Államok küldöttsége is csalóka 
ábrándnak” nevezett, a latin-amerikai köztársaságok – noha az összefogás 
gondolatát maguk is támogatták – elvetették195. 

Ebben nagy szerepe volt José Martínak, aki miután felismerte „az angolszász 
fajnak a latin feletti megfellebezhetetlen felsőbbrendűségét”, megértette annak 
külpolitikája mögöttes üzenetét, és megtalálta a dél-amerikai szubkontinenssel 
sürgetett egysége iránti vágya mögé „rejtett okokat”. Következésképpen arra 
figyelmeztette a függetlenségüket elnyert, de még a „vajúdás zűrzavarában” 
leledző latin-amerikai köztársaságokat, hogy „veszélynek teszik ki magukat, ha 
olyan népekkel egyesülnek, amelyek nagyszámú és terjeszkedni vágyó 
lakosságuk termékfeleslegének és nyugtalan tömegeiknek lecsapódását keresik”.  

Martí az Egyesült Államokban Spanyolországot soron követő gyarmatosítót 
látta, következésképpen meggyőződése volt, hogy Latin-Amerikának az északi 
kolosszussal nem szabad közösségre lépnie. Martí azzal érvelt, miszerint „az 
Egyesült Államokban […] az a tényező uralkodik, amelyik megsemmisítette a 
bennszülött fajt, előmozdította egy másik faj rabszolgaságát és abból élt; 
megcsonkította és kifosztotta a szomszéd országokat, és […] jellemzője, hogy 
másokon gyakorolhassa a hatalmat, amelyet egykor rajta gyakoroltak. Egyetlen 
jogot ismernek el: a szükségét, e barbár jogot; «ez a miénk lesz, mert szükségünk 
van rá»”196.  

Martí továbbá kimondja azt is, hogy gazdasági egység egyben politikai 
egységet is jelent, azaz, ha Latin-Amerika igent mond az Egyesült Államokkal 
való pénzügyi unióra, akkor annak politikai részévé, kiszolgálójává, ha úgy 
tetszik, „gyarmatává” lesz, s elvész: 

 
„Az a nép, amelyik vásárol, parancsol. Az […], amelyik elad, szolgál. A 

szabadság biztosítéka a kiegyensúlyozott kereskedelem. Az a nép, amelyik 
pusztulni akar, egyetlen népnek ad el, amelyik pedig meg akar menekülni, 
többnek ad el. […] Nincs szükség sem amerikai szövetségre Európa ellen, sem 
európai szövetségre valamelyik amerikai nép ellen. A földrajzi adottság, hogy 
együtt élünk Amerikában, nem kötelez politikai egységre.[…] A világgal kell 
szövetséget kötni, nem pedig egy részével a másik ellen”  – írja Az amerikai 

                                                      
195 HOLLADAY LATANÉ – WAINHOUSE: i.m. 646–649., PRATT, Julius W. – 
CAPEN, Samuel P.: A History of US Foreign Policy. New York: Prentice Hall, 1955. 
Chapter 22. «The Monroe Doctrine and Pan Americanism». 345–346., ANDERLE: i.m. 
(1989) 154., MARTÍ, José: Az amerikai köztársaságok pénzügyi értekezlete. (Ford. Szil 
Péter) IN: MARTÍ: i.m. 303. 
196 MARTÍ: i.m. 304; 306. 
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köztársaságok pénzügyi értekezlete című elemzésében, amelyet a New York-i La 
Revista Ilustrada nevű lap 1891. májusi számában közölt197.  

 
A „nagyszerű kis háborút” időközben megnyert, világpolitikai szerepében, 

önbizalmában és missziójában megerősödött Egyesült Államok külpolitikájának 
akkori fő csapásirányát 1898 után Teller- és Platt-Módosítások adták, mely 
rendelkezéssel gyakorlatilag Kuba az USA „új gyarmatává” lett198.  

Ezt követően a Theodore Roosevelt-féle „furkósbot” , majd az észak-amerikai 
gazdasági és – ezen keresztül – politikai befolyásának kiterjesztéséért cserébe 
gazdasági és politikai segítségnyújtás jegyében a beavatkozáson alapuló 
dollárdiplomácia került meghirdetésre. Roosevelt elnök Korolláriumában új 
értelmezést adott a Monroe Doktrínának199; s az 1901–1902-ben Mexikóvárosban 
megrendezett „Második Tudományos Pán-Amerikai Konferencia” már Woodrow 
Wilson pán-amerikanizmusáról szólt, amelyben „az egymásnak abszolút politikai 
függetlenségben és területi integritásban egyesülő Amerika” képe rajzolódott ki. 
Wilson egyébiránt a függőben lévő határviták tekintetében békés rendezésre, 
türelmes, részrehajlástól mentes nyomozást és döntőbírói megoldást sürgetett200.  

A XX. század első három évtizedében az Egyesült Államok külpolitikáját a 
következő elnökgenerációk (leginkább a meglehetősen agresszívnak minősített 
Latin-Amerika politika, s a latin-amerikai köztársaságok „stabilizálása, 
demokratizálása és amerikanizálása” ürügyén politikai és gazdasági életükbe 

                                                      
197 Uo. 307., ANDERLE: i.m. (1989) 162. 
198 1898. április 20-án az Egyesült Államok Kongresszusa egyöntetűleg elfogadott egy négy 
passzusból álló határozatot, amelynek utolsó pontja megalkotójának, Henry M. Teller, 
Colorado Állam szenátorának nevét viselvén Teller Módosítás-ként (Teller Amendment) 
vonult be az USA történelmébe. A Teller-féle indítvány értelmében „az Egyesült Államok 
lemond bárnimenű intézkedésről vagy abbéli szándékáról hogy hatalmat gyakoroljon, vagy 
törvénykezzen, vagy felügyelje Kuba szigetét kivéve annak pacifikálását, valamint [az USA] 
kijelenti azon szándékát, hogy amikor az teljesül [i.e. Kuba pacifikálása], átadja a sziget 
kormányzását és felügyeletét a sziget lakosainak”. Alig három évvel később az Egyesült 
Államok Kongresszusa elfogadta a Platt-Módosítást (Platt Amendment), amely a fent említett 
négy passzusból álló határozat kiegészítése, kiteljesítése, amely nyolc pontban rögzítette az 
Egyesült Államok Kubával való kapcsolatát, biztosítva ezáltal azt, hogy Kuba nem kerülhet 
más hatalom kezére; BARTLETT: i.m. (1947) 536–537., ANDERLE: i.m. (1989). 154., 
http://www.historyofcuba.com/history/teller.htm (2011. december 14.) 
199 BARTLETT: i.m. (1947) 539., ROOSEVELT, Theodore: An Autobiography. New York: 
The Macmillan Company, 1913. 580., http://www.archive.org/stream/theodorerooseve11roos 
goog#page/n9/mode/2up (2012. január 20.) 
200 WORLD PEACE FOUNDATION: The New Pan Americanism. Vol. 2. April, 1916. 
Boston: World Peace Foundation, 1916. 107., http://www.archive.org/stream/newpan 
americanis02worlrich#page/n1/mode/2up (2012. január 20.) 
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történő beavatkozás jegyében telt201. Mindeközben az akkori kormányok 
igyekeztek felhasználni a fekete legenda kliséit, amellyel az „identitászavarral 
küszködő, s a nemzetté válásával kínlódó” Latin-Amerikának igyekezett vonzó 
példát mutatni szemben az elmaradott spanyol mintával szemben. A pánhispán–
pánamerikanista–hispán-amerikanista elképzeléseket kutató Sepúlveda Isidro 
Muñoz szerint „a [fekete] legenda felfedezői és kidolgozói maguk a latin-
amerikai köztársaságok voltak, s az ő fekete legendájukat vette át és vitte 
tökéletességig az Egyesült Államok annak érdekében, hogy meggyőző igazolást 
kapjon pánamerikanista programjának legitimitásához” 202.  

Az Egyesült Államok magatartása révén a kezdeti példaképből fenyegető 
óriássá vált a latin-amerikai köztársaságok szemében; és ez a megállapítás akkor 
is helytálló, ha figyelembe vesszük a tényt, hogy az USA erős bázisra lelt 
Közép-Amerikában, valamint az Antillákon, s több esetben az Egyesült 
Államokhoz való csatlakozást sürgetve gyakran maguk kérték az észak-amerikai 
beavatkozást203. 

Hispanoamericanismo 

A kubai háborúban elszenvedett veresége következtében – mint már erről 
korábban írtunk – jelentősen leszűkült a spanyol külpolitika mozgástere: „az 
egykoron büszke spanyol birodalom, mely magába foglalta az Amerikák nagy 
részét, és egészen a Csendes-óceánig húzódott, 1898-ban néhány poros észak-
afrikai vidékre zsugorodott” – írja Gerie B. Bledsoe204, akivel Rodrigo Botero is 
egyetért, amennyiben „Spanyolország számára tengerentúli birtokainak 
elvesztése külkapcsolatainak új irányok felé terelését hozta. Ennek eredménye 
pedig elsősorban egy, Európára és Észak-Afrikára koncentráló külpolitika lett, 
ahogyan volt a korábbi évszázadok folyamán is”205.  

A mór korszak korábbi el- és megvetését („afrikátlanítás”)  felváltotta az 
arab–mór–zsidó kulturális értékek elismerésének korszaka, aminek a vallás 
szempontjából is kiemelkedő jelentőséget tulajdoníthatunk: éppen a fekete 
legendában oly bigott katolikusként feltüntetett Spanyolország a vallási 
                                                      
201 Gondoljunk csak a Panama-csatorna megépítésének körülményeire, majd Panama 
megszállására, vagy Venezuela, Dominika, Puerto Rico, Nicaragua, Haiti esetére, vagy a 
mexikói forradalomra; ANDERLE: i.m. (1989) 154–155., Uő: i.m. (1998) 115., 
LUCENA SALMORAL: i.m. 418–420; 428. 
202 SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (2005) 101–102. 
203 ANDERLE: i.m. (1989) 156. 
204 BLEDSOE, Gerie B.: Spanish Foreign Policy, 1898–1936. IN: CORTADA, James 
W. (ed.): Spain in the Twentieth-Century World. Essays on Spanish Diplomacy, 1898–
1978. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1980. 3. 
205 BOTERO: i.m. 83. 
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tolerancia jegyében lépett fel, s a spanyol kultúra részévé fogadta vissza e 
kultúrák elegyét206.  

1898 mérföldkőnek, vízválasztónak bizonyult mind az USA, mind Latin-
Amerika, mind pedig Spanyolország tekintetében207. Láthattuk, hogy míg az 
Egyesült Államok a világpolitika főszereplőjévé lépett elő, a kubai háború 
kiheverhetetlen traumát okozott Spanyolországnak, amely – Spanyol-Amerikával 
egyetemben – saját identitása, nemzettudata kérdésében is fordulóponthoz 
érkezett: az egykori gyarmatbirodalomnak, anyaországnak gyarmatai nélkül, míg 
Dél-Amerikának és a Karib-térségnek független köztársaságokként kellett 
újraértelmezniük, „kik is ők valójában, s merre tartanak”208.  

Spanyolország identitás problémájának további összetevői is voltak a XX. 
század elején: egyfelől a kasztíliai mellett kialakulóban volt a baszk, katalán és 
gallego kisnemzetekkel együtt egy „soknépű spanyol nemzet”, másfelől – 
miként azt a fenti idézetek is mutatják – Spanyolország külpolitikája bizonyos 
mértékig átalakulóban volt, noha Salvador de Madariaga erősen megkérdő-
jelezte, „hogy valaha is létezett valódi spanyol külpolitika, azaz egy, 
Spanyolország földrajzi helyzete, alkotói képessége, valamint a spanyol lélek és 
nép következetes szükségletei által konkrétan meghatározott politikája”209.  

Mindazonáltal meg kell jegyezni, a XIX–XX. század fordulóján 
Spanyolország figyelmét úgy irányította Marokkó felé, hogy eközben nem 
fordított hátat egykori gyarmatainak, épp ellenkezőleg. Ily módon tágult 
ki/vissza a spanyol külpolitika „hárompólusúvá”:  

 
„Spanyolország összekapcsolta őket [ti. Latin-Amerikát és Észak-Afrikát] 

azon ambíciója révén, miszerint egyfajta «híd», vagy közvetítő legyen Európa és 
az arabok, valamint Latin-Amerika és Európa között”210. 

                                                      
206 ANDERLE: i.m. (1985) 118, 120. 
207 SELLERS – MAY – McMILLEN: i.m. 244., BOTERO: i.m. 97. 
208Alberto Zum Felde Proceso Histórico del Uruguay, Esquema de una sociología 
nacional (1920) című munkájából származó – „quienes somos adonde vamos”, azaz 
„kik vagyunk, merre tartunk” – idézetet Anderle Ádám Modernización e identidad en 
América Latina című könyvéből vettem; ANDERLE: i.m. (1998) 108–110., Uő: i.m. 
(1989) 161., Uő: Modernización e identidad en América Latina. Szegedi Egyetemi 
Kiadó; Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2005. 90. 
209 BAUTISTA VILAR, Juan – GUTIÉRREZ, Álvarez L. – JOVER ZAMORA, José 
María: Las relaciones internacionales en la España contemporánea. Murcia: Secretariado 
de las Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1989. 86. 
210 Könyvében Arthur P. Whitaker Rodolfo Benumeya* Hispanidad y arabidad című 
írását idézte kiegészítvén saját gondolatait Spanyolország Amerika és az arab világ 
közötti híd-szerepével kapcsolatosan. PRESTON WHITAKER, Arthur: Spain and the 
Defense of the West. Ally and Liability. New York: Harper and Brothers, 1962. 320. Vö: 
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Spanyolország azonban nem csak Marokkó, és – különösen a Primo de 
Rivera diktatúra idején hangsúlyt kapott – „Afrika-politikája”  miatt fordult a 
régi értékekhez. Az Egyesült Államok pánamerikanista ideológiára épülő, s a 
pánamerikanizmust modernizációs programként történő eladását célzó Latin-
Amerika-politikája nem csupán a fiatal köztársaságok, de maga az egykori 
anyaország figyelmét is felkeltette.  

Következésképpen a kubai háborút lezáró, megszégyenítő párizsi 
szerződéssel Latin-Amerikából kiszorított, s gyarmattartó státusától végleg 
megfosztott, s többszörös válságát intellektuális szinten is megélő Hispánia 
kialakította saját, a pánhispán értékekre hivatkozó ideológiáját.  

A pánhispán eszmerendszer az 1874–1930 közötti időszakban valójában 
többféle elnevezéssel jelent meg. A hispanismo, iberoamericanismo, a 
hispanoamericanismo egyként az összspanyol értékek fontosságára tette a 
hangsúlyt, de érvelése is többféle: a politikai, kereskedelmi kapcsolatokban 
megvalósuló együttműködésre, valamint az amerikai köztársaságokkal való 
közös – mintegy öt évszázadon át tartó – történelmi múltnak köszönhetően a faji, 
kulturális, nyelvi, és vallási azonosságra történő érvelést egyformán 
megtalálhatjuk a nézetrendszerben211. A pánhispán víziókban tehát színes, 
sokféle irányzatot, felfogást tartalmazó eszmerendszert láthatunk212.  

 
„Spanyolország nem lehet közömbös az ő nyelvét beszélő Amerika jövője 

iránt” hiszen „az anyagi birodalom örvendetes kiirtását követően egy ideális, 
hispán típusú, Spanyolország és Amerika kulturális célkitűzéseinek birodalma 
marad”– hitte s hirdette Luis Araquistáin.  

 
A spanyol író-politikus gondolatában felelevenedik a „dicső gyarmati múlt” 

emlékképét beárnyékolni szándékozó pánamerikanista ambíciótól, s az egyre 
nyilvánvalóbb és agresszívabb imperialista értékeket hirdető dél-amerikai 
jelenléttől, az „északi fenyegetéstől”  való félelem, valamint az abból születő 
negatív jövőkép is213. Araquistáin, aki egyébiránt az Antillák elvesztésében 
nemzeti tragédia helyett sokkal inkább a spanyolok „történelmi balfogásainak 

                                                                                                                                   
*GIL BENUMEYA, Rodolfo: Hispanidad y arabidad. Madrid: Cultura Hispánica, 
1952., http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Gil_Benumeya (2011. december 19.) 
211 SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. 2005. 102–103. 
212 Magunk az 1920-as években a kortárs spanyol hispanoamericanismo kifejezést 
használjuk értekezésünkben. Ezt hangsúlyoznunk kell, ugyanis az 1920-as években 
Latin-Amerikában e fogalomnak létezett kontinentalista, tehát spanyolokat kizáró 
értelmezése is.  
213 ARAQUISTÁIN, Luis: El peligro yanqui. Madrid: Publicaciones España, 1921. 
Prólogo. 2., http://www.archive.org/stream/elpeligroyanqui00araqrich#page/n5/mode/2up 
(2011. november 26.) 
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időszerű megtorlását” látja, csatlakozik José Martí, Zumeta, José Arosemena, 
Betances csapatához, és figyelmeztet: Spanyolország és Latin-Amerika 
„spirituális birodalmát fájdalmas mód fenyegeti a jenki veszély”. A jövőre nézve 
pedig a vészjósló jeleket abban látja, „hogy egy Puerto Rico-i, például, úgy 
beszéljen spanyolul, mint egy észak-amerikai, amivel szemben ő is összefogásra 
szólít fel: „e sajátságos veszélytől kell nekünk, spanyoloknak és hispán-
amerikaiaknak óvakodnunk”, ugyanis, bár Araquistáin elismeri, hogy „az észak 
amerikai kapitalizmus fejlődése ösztönző lehet Amerika hátramaradt 
Köztársaságai számára”, a riasztó szerinte az, hogy az Egyesült Államok tőkéjét 
„majd a betolakodó nemzet zászlaja, hadserege, intézményei, nyelve és kultúrája 
követi”214.  

Ezt a korabeli spanyol kormányok is felismerték, következésképpen – a 
gyarmatbirodalom egyes területeinek visszaszerzésére irányuló próbálkozások 
XIX. században sorra bekövetkezett kudarca után – az előtérbe a szellemi–
spirituális kapcsolat helyreállítása és erősítése, a diplomáciai ráhatás 
szorgalmazása vált, amire az „északi kolosszus” felől érkező fenyegetést 
felismerő Latin-Amerika fogadóképesnek mutatkozott. 

Korábban láthattuk, hogy az amerikai köztársaságok függetlenségi 
mozgalmai következtében Spanyolország és egykori gyarmatai között kialakult 
feszültségek csupán a XIX. második felében kezdtek enyhülni – köszönhetően 
az államok függetlenségét elismerő, valamint barátsági szerződéseknek (pl. 
Chile – 1844, Venezuela – 1845, vagy Argentína – 1863, stb.)215. Azonban 
Spanyolország részéről csupán gyarmatbirodalma teljes széthullását követően 
figyelhető meg az igazi közeledési politika, amely Miguel Primo de Rivera 
diktatúrája idején vált kormánypolitikává: a Katonai Direktórium ugyanis 
erősíteni kívánta egykori gyarmataihoz való közeledésének folyamatát: „a 
Spanyolország és Amerika közötti szeretet fokozása és erősbítése a direktórium 
leghőbb vágyainak egyike” – hangoztatta a tábornok 1923. október 12-én tartott 
ünnepi beszédében. Ennek első lépéseként a diplomáciai kapcsolatok 
rendbetétele kapta a legnagyobb hangsúlyt216.  
                                                      
214 ARAQUISTÁIN: uo., SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (1994) 116., Uő: i.m. (2005) 139. 
215 Az 1846-ban elfogadott törvény értelmében Spanyolország köteles „Spanyol-Amerika új 
államaival béke- és barátsági szerződést” kötni; MARÍN MONTALVO, Cesilda – 
MARTÍN DE VEGA, María Rosa – SOLANO SOBRADO, María Teresa: El 
Hispanoamericanismo, 1880–1930. IN: «Quinto Centenario», No. 8. Madrid: Universidad 
Complutense, 1985. 153., http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02116111/articulos 
/QUCE8585120149A.PDF (2012 január 20.) 
216 Az igencsak elhanyagolt állapotban lévő diplomáciai kapcsolatok minőségi 
rendbetétele azonban lassan haladt előre: Spanyolország a diktatúra végéig 
mindösszesen két köztársaság – Kuba és Chile – képviseleteit emelte nagyköveti rangra 
– 1927-ben, azaz egy teljes évtizeddel az Argentínával hozott kölcsönös megállapodást 
követően. Kuba madridi kéviselete azonban csak csak három évvel később, 1930-ban 
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1925. decemberében királyi dekrétum rendelkezett a külügyminisztérium 
1919 óta érvényben lévő struktúrájának átszervezéséről: az addig két – politikai, 
valamint kereskedelmi és konzuli – részlegre osztott minisztériumban 1926. 
januárjától helyet kapott az úgynevezett Amerika-politika és Kulturális 
Kapcsolatok (Sección de Política de América y Relaciones Culturales) 
elnevezésű szekció, amely primoriverista kor hispanoamerikanizmusának 
legfontosabb szerve lett.  

Célját a királyi dekrétum Spanyolország „Újvilág-béli testvér nemzeteivel 
fenntartott kapcsolatainak előmozdításában” látta, Amerikát pedig „olyan 
kulturális térségnek” tekintette, „ahol a faj testvér nemzetei a legszorosabb kap-
csolatot tarthatják fenn, s ahol a legszorosabb kapcsolatot kell fenntarta-
niuk”217. 

Spanyolország Latin-Amerika felé történő közeledési szándékának félreérthe-
tetlen kifejezése érdekében a Direktórium olyan szimbolikus eszközöket 
választott, mint például „október 12-e megünneplése” és annak „a Hispán Faj 
Ünnepeként” való kihirdetése, amely az 1492-es felfedezés Kolumbuszt hangsú-
lyozó, pánamerikanista verziójával szemben kívánt alternatívát ajánlani.  

* * * 

Az első köztársaság után a monarchia visszaállításának , a Restaurációnak a 
korszaka (1874–1930) nemcsak XII. és XIII. Alfonz uralkodásának, de – mint 
korábban már bemutattuk – a spanyol kivándorlásnak is nagy periódusa volt. A 
több millió, Amerikába kivándorolt spanyol népesség sok szállal kötődött az 
anyaországban maradt rokonaihoz, s a visszavándorolt tízezrek is erősítették e 
kapcsolatrendszert. Amikor tehát a pánhispán (hispanismo, hispanoamericanismo) 

                                                                                                                                   
emelkedett nagyköveti szintre. Rajtuk kívül a mexikói spanyol követségnek volt 
nagyobb jeletősége, a spanyol diplomaták száma itt volt a legmagasabb; PEREIRA 
CASTAÑARES – CERVANTES CONEJO: i.m. 110–112; 114; 136., PEREIRA 
CASTAÑARES: i.m. (2003) 62–64; 219., «GUÍA OFICIAL DE ESPAÑA»: 1923–1930., 
http://www.maec.es/es/menuppal/ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/escuela_diplo
matica.aspx#sec2 (2011. december 11.) 
217 A szekció csaknem három éven át működött, amikor újabb átszervezésre került sor: a 
külügyminisztériumot beolvasztották a tanácselnökségbe, s az Amerikával foglalkozó 
ügyek a más államokkal is foglalkozó Politikai és Kulturális Ügyek Osztályára (Sección 
de Política y Asuntos Culturales) kerültek. 1930. februárjáig működött. BELLIDO 
GANT, María Luisa: Derroteros del arte latinoamericano en España. IN: GUTIÉRREZ 
VIÑUALES, Rodrigo (coord.): Arte Latinoamericano del Siglo XX: Otras historias de la 
historia. Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005. 263–284., 
http://www.ugr.es/~histarte/investigacion/grupo/proyecto/TEXTO/bellido4.pdf (2012. 
január 24.) [az interneten olvasható tanulmány oldalszám megjelölése nélkül jelent 
meg.– F. P.]; PEREIRA CASTAÑARES: i.m. (1986) 145., http://www.ucm.es/BUCM/ 
revistas/ghi/02116111/articulos/QUCE8686120131A.PDF (2012. január 24.)  
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gondolatkörök megszületésének és megerősödésének e korszakaként is jellemez-
hető e periódus, azt is látni kell, hogy ez az új identitás nemcsak széles társadalmi 
elfogadottsággal rendelkezett, de valójában „alulról építkezve”, sajátos egyesületi 
mozgalomként is megjelent. Elsősorban a kereskedelmi kapcsolatok ösztönzését 
érzékelhetjük a spanyol liberális tőkés csoportok érdekeit megjelenítve, a 
kormányzatnak fogalmazva meg tennivalókat. 

Legnagyobb országos szervezetté az 1885-ben Madridban megalakult Ibér-
Amerikai Unió (Unión Ibero-Americana, UIA) vált, melyet Moret Spanyolország 
Latin-Amerika-politikájának hivatalos szervének tekintett.  

Alapítói között a tengeren túli kereskedelemben érdekelt személyeket 
találunk, akik a sajtó, a tudomány, a diplomácia és a politika szféráiban is erős 
kapcsolatokkal rendelkezek. A spanyol külügyminisztérium által is támogatott 
szervezet célja az volt, hogy „szorosabbá fűzze Spanyolország, Portugália 
valamint a spanyol és portugál ajkú amerikai nemzetek tudományos, irodalmi és 
művészeti kapcsolatait, továbbá, hogy előkészítse a jövőbeni legszorosabb 
kereskedelmi uniót” – olvasható az intézmény első alapszabályában.  

Az általa meghirdetett programhoz kísértetiesen hasonlított, amit a washingtoni 
pánamerikanista kongresszus (1889) is célul tűzött ki, úgy mint közös 
bankrendszer, pénzügyi egység és államközi gazdasági rendszerek218. E programot 
volt hivatott képviselni az 1900-ban megrendezésre került a Hispánamerikai 
Gazdasági és Társadalmi Kongresszussal (Congreso Económico y Social 
Hispano-Americano), amely már a „jenki veszélyt” (peligro yanquí) megfogal-
mazta. A kongresszus követelései, illetve javaslatai között a postai kapcsolatok 
rendezésére megállapodások kötése, az egymás közötti vámok eltörlése, állandó 
termék-kiállítások létrehozása, a közösség fővárosaiban, szerzői jogi egyez-
mények, a diplomák kölcsönös elismerése, stb. szerepelt.  

Az UIA szervezésében került megrendezésre továbbá a Hispánamerikai 
Földrajzi és Történelmi Kongresszus (Congreso de Geografía e Historia Hispano-
americana), valamint a Tengerentúli Spanyol Kereskedelmi Kongresszus 
(Congreso de Comercio Español de Ultramar) is. Madridon kívül több nagyváros-
ban – Valenciában, Burgosban, Vizcayában – működtek centrumai, s Unión Ibero-
Americana címmel folyóiratot jelentetett meg, amely a gazdasági alapokon 
nyugvó egységesítési elképzelések terjesztését vállalta magára. Az UIA továbbá 
egy Ibér-Amerikai Intézet felállítására is javaslatot tett, amelyben könyvtárak, 
múzeum, kereskedelmi kiállítás, templom kapott helyet. Az Unió ugyanakkor 
nyitott volt a konzervatív hispanismo felé is, amely a közös nyelv, a közös 
történelem, közös faj értékeire építette pánhispán ideológiáját. Erre utalt, hogy az 
UIA nemzeti ünnepként hirdette meg október 12-ét, mint a Faj Napját, s ez nagy 

                                                      
218 SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (1994) 164–165., ANDERLE: i.m. (1985) 119., 
MARÍN MONTALVO – MARTÍN DE VEGA – SOLANO SOBRADO: i.m. 163. 
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és pozitív visszhangot keltett nemcsak Spanyolországban, de a spanyol-amerikai 
országokban is219.  

Az UIA később egyesült az Spanyol-Amerikai Egyesülettel (Asociación 
Hispano-Americana), amely azonban azzal is járt, hogy gazdasági–kereskedelmi 
megfontolásai eltűntek, s Primo kormányzata idején Alba hercegének 
elnökletével kulturális társaságként működött.  

Folyóirata, a Revista de las Españas (1926) is alapvetően kulturális 
érdeklődésű, figyelme a spanyol-amerikai diákoknak szervezett ösztöndíjakra, a 
spanyol-amerikai könyvkiadás támogatására és a sevillai kiállítás melletti 
kampányra került. Konferenciái is ilyen jellegűek voltak. 

Hasonló szervezetként működött az 1910-ben létrejött Hispán-Amerikai 
Kulturális Központ (Centro de Cultura Hispano-Americana), amely az oktatási 
miniszter és a liberális Canalejas kormány támogatását élvezte. Elnöke, Luis 
Palomo y Ruíz szenátor volt, de nem volt idegen tőle az „etnikai egyesítés” célja 
sem – a közös nyelv, a vér, a lélek, a történelem, egy spirituális faji közösség 
létrehozása érdekében. Fontosnak tartották a fekete legenda kliséi elleni 
küzdelmet is220. 

A Barcelonában 1911-ben létrehozott Amerika-Ház – Amerikai Gazdasági 
Intézet (Casa de América – Instituto de Economía Americana) a katalán 
kereskedő, és más tőkés csoportok érdekeit és felfogását képviselte. Noha saját 
sajtóorgánummal nem rendelkeztek, az Amerika-Ház által hirdetett gondolatokat 
és értékeket a barcelonai Mercurio című lap közvetítette, melynek alcíme – 
Revista Comercial Ibero-Americana – is a társaság kereskedelmi jellegére utalt. 
Az amerikai köztársaságok gazdasági–társadalmi viszonyai tanulmányozásának 
fontossága miatt pedig egy ilyen társaság létrehozását is kezdeményezték 
(Asociación de Estudios Americanos). Konferenciáinak középpontjában a 
gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi emigrációs, törvényhozási kérdések álltak221. 

A Spanyol-Amerikához kötődő egyesületek, társaságok katalógusa egészen 
gazdag (lásd: Hispán-Amerikai Fiatalság – Juventud Hispano-Americana, 1919; 
Tenegerntúli Spanyol Kereskedelmi Nemzeti Bizottság – Junta Nacional de 
Comercio Español en Ultramar, 1923; Spanyol Tengerentúli Társaság – 
Asociación Española de Ultramar, 1927, stb.).  

                                                      
219 Az Unión Ibero-Americana mellett fontos pánhispanista folyóiratok voltak a Revista 
Contemporánea, a La Ilustración Española y Americana, s a Revista Iberoamericana de 
Ciencias Eclesiásticas, míg a napi sajtóorgánumok közül a Razón y Fé című lap 
emelendő ki; MARTÍNEZ DE VELASCO FARINÓS: i.m. (1984) 53., SEPÚLVEDA 
MUÑOZ: i.m. (2005) 106–108., Uő: i.m. (1994) 166–168. 
220 SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (1994) 171–173. 
221 Uo. 176–177., MARÍN MONTALVO – MARTÍN DE VEGA – SOLANO 
SOBRADO: i.m. 159.  
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Hangsúlyozni kell, hogy az ország más városaiban is megtaláljuk ezeket. 
Többet Galíciában (La Coruña, Santiago de Compostela), Andalúziában (Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Palos), északon Santander, délkeleten Valencia, Málaga, 
Kasztíliában pedig Madrid mellett Valladolid volt erős központ, ahol az egyetem 
vált ennek az érdeklődésnek a középpontjává222. 

A Spanyol-Amerika iránt megnövekvő érdeklődés egyfajta új felfedezés 
élményét adta számos kiemelkedő spanyol értelmiségi számára. Erre utal, hogy 
Marcelino Menéndez Pelayo 1893–1895-ben kiadta az Antología de poetas 
hispanoamericanas című kötetét, amelyet a Historia de poesía hispano-
americanas követett 1911-ben. Ramón Menéndez Pidal pedig, amikor az 
uralkodó megbízásából (1904) a perui–ecuadori határvitában való spanyol 
döntőbírói feladat miatt az andoki országokban tartózkodott több hónapig, 
meglepetéssel fedezte fel a középkori spanyol románcokat (romancero 
tradicional) a perui, chilei, ecuadori irodalomban223.  

A spanyol-amerikai országokkal való kapcsolatok kiépítésében, egyfajta 
„gyakorlati americanismo” (americanismo práctico) megvalósulását jelentette 
Rafael Altamira y Crevea, a 98-as nemzedékhez tartozó, pozitivista hatást 
mutató kiemelkedő történész tevékenysége a XX. század első évtizedeiben. 
Működése, elképzeléseinek említése azért is fontos, mert a rend és haladás 
eszméje ihlette programja Primo de Rivera kormányainak Amerika-politikáját 
nagyban befolyásolta. Altamira az 1910-es, és az 1920-as években szenátor volt 
több cikluson át, s mint történész-politikus – aki az ovideói egyetem 
megbízásából hosszú tanulmányutat tett Spanyol-Amerikában –, tapasztalatai 
alapján átfogó „akciótervet” nyújtott át XIII. Alfonz királynak. Ebben tanárcsere 
programot, ösztöndíjrendszert, oktatási segédanyagok cseréjét, valamint az 
Archivo General de Indias létrehozását indítványozta. Később javaslatai 
kiszélesedtek, melyek között a spanyol külügyminisztériumon belül kulturális 
államtitkárság felállítását, a konzulátusok újjászervezését, tekintettel a spanyol 
kivándorlók fő központjaira. Mindemellett a kivándoroltakkal való törődés 
érdekében átfogó intézkedések szükségét is felismerte, s az Emigráció Legfelső 
Tanácsa reformját, az emigránsok helyzetének javítása érdekében kormányközi 
megállapodásokat, és oktatásuk biztosítását követelte224.  

                                                      
222 SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (1994) 181–182. 
223 PASCUAL, José Ignacio: Ramón Menéndez Pidal.Ciencia y Pasión. Valladolid: 
Consejería de Educación y Cultura, 1998. 89–105. 
224 SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (2005) 146–149; 233., Uő: Rafael Altamira. Programa 
americanista español. IN: «Espacio, Tiempo y Forma», Serie V, 1990. No. 3. 123–142., 
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie5-FD39F58A-F7FF-0C2B-
EE8F-A6A2F33F7A66&dsID=Documento.pdf (2012. január 24.) 
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Altamira egyebek mellett az amerikai országokkal történő kereskedelmi 
egyezmények megkötését, a magáncégek külföldi segítése céljából állami 
kereskedelmi irodák felállítását, kereskedelmi hitelek nyújtását, a rendszeres 
hajóforgalom kialakítását, és a hispán országok között távíró- és 
postaegyezmények megkötését is szorgalmazta225. Mindezzel együtt is Altamira 
úgy látja, Spanyolország Spanyol-Amerikában nem tud az Egyesült Államok 
kereskedelmi–gazdasági versenytársa lenni, mert „a mi tőkénknek jelenleg még 
nincs kellően expanzív ereje” – írta 1927-ben. Ezért az együttműködést és a 
megbékélést javasolja a két ország kapcsolatában226. 

Latin-Amerika a maga egészében, éppúgy, ahogy a latin-amerikai 
szubkontinensen végbemenő események a Miguel Primo de Rivera-féle 
diktatúra idején különleges reflektorfénybe kerültek: a kapcsolatok helyre-
állítása, valamint azok széles spektrumban elképzelt intenzívvé tétele a spanyol 
„presztízs-külpolitika” egyik fő irányává vált, amely ideológiai alapokon kívánt 
körvonalazni egy olyan hispán-amerikai „blokkot” , amelynek régi-új vezetője 
Spanyolország lenne. Ez a spanyol uralkodó és Primo de Rivera tábornok Római 
útja során fogalmazódott meg, amikor „XI. Piusz pápa előtti audiencián 
jóváhagyták Spanyolország azon ötletét, hogy a nemzetek hispán-amerikai 
blokkjának szóvivője legyen”. A Katonai Direktórium azonnal bizonyította 
Spanyolország abbéli szándékát, miszerint folytatja a régi gyarmataihoz való 
közeledésének folyamatát.  

A pánhispanista folyamatban megfogalmazódott egy „Hispán-amerikai 
Népszövetség” gondolata is, amely – bizonyos „apostoli misszió” révén hirdetett 
olyan jelszavakat mint „a békén, igazságon és keresztény erkölcsösségen 
alapuló nemzetközi rend”. Primo de Rivera Katonai Direktóriumát 1925-ben 
felváltó Polgári Direktórium felgyorsította Spanyolország külpolitikájának 
Latin-Amerikát érintő fejezetét: a külügyminisztériumon belül a latin-amerikai 
ügyekkel külön részleget hoztak létre, másfelől pedig – a kulturális kapcsolat-
rendezésre való törekvés egyértelmű bizonyítékaként – 1926-ban létrejött az 
úgynevezett Kulturális Kapcsolatok Juntája (Junta de Relaciones Culturales), 
amelynek szerepköre idővel kibővült: „a latin-amerikai köztársaságokkal 
fenntartott gazdasági kapcsolatok epicentrumává vált” 227.  

                                                      
225 SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (2005) 148–150. 
226 ALTAMIRA, Rafael: España, los Estados Unidos y América. IN: «Revista de las 
Españas», No. 7–8. Abril–Mayo de 1927. 175–177., MARTÍNEZ DE VELASCO 
FARINÓS: i.m. (1984) 53., MARÍN MONTALVO – MARTÍN DE VEGA – SOLANO 
SOBRADO: i.m. 162. 
227 PEREIRA CASTAÑARES: i.m. (2003) 174, 322., SEPÚLVEDA MUÑOZ: i.m. (2005) 
114; 116; 120–121; 140–141., ARENAL, Celestino Del: La política exterior de España 
hacia Iberoamérica. Madrid: Editorial Complutense, 1994. 22–23. 
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A pánhispanizmus kiteljesedésének szándékát – amely véleményünk szerint 
több ponton érintkezik a kontinentalista hispánamerikanista eszmékkel – az 
1929-ben Sevillában megrendezett Ibér-amerikai kiállítás szimbolizálta. 
Az 1920-as években Spanyolország és az Egyesült Államok kapcsolatait 
mindkettejük Latin-Amerika-politikája árnyékolta be. S bár mindkét állam 
(f)elismerte, hogy szükségük van egymásra a dél-amerikai szubkontinensen, az 
Egyesült Államok pánamerikanista elképzelései, különösképpen Közép-
Amerikában agresszív jelenléte a spanyol kormány aggodalmát váltotta ki, míg 
az USA a több évszázados közös múlt, a közös nyelv, a közös kultúra és vallás 
kovácsolta spanyol(-amerikai) „Faj”  (Raza española) egyesült erejével képtelen 
volt sikeres harcot vívni.  





 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS SPANYOLORSZÁG EGYMÁSRÓL 
ALKOTOTT KÉPE A KORABELI SAJTÓBAN 

Spanyolország az 1920-as évek észak-amerikai sajtójában 

The New York Times228 

Az 1923. őszén bekövetkezett spanyolországi politikai események elkerülhetet-
lenül felkeltették a nemzetközi – s benne az igen aktív észak-amerikai – politika és 
sajtó érdeklődését. 

Az 1920-as években fénykorát élő észak-amerikai sajtóirodákba az akkori 
technikai és kommunikációs eszközök fejlettségének köszönhetően Primo de 
Rivera „Az Országhoz és a Hadsereghez”229 intézett üzenetének híre pillanatokon 
belül eljutott: „Primo de Rivera tegnap a kora reggeli órákban kiadott egy, a 
nemzethez intézett nyilatkozatot arról, hogy mára katonai puccsot terveztek, ám a 

                                                      
228 A The New York Times című újságot New York Daily Times néven Henry J. Raymond, a 
már sikeresen működő New York Tribune alapítója és a Courier and Enquirer 
társszerkesztője hozta létre George Jones, és Edward B. Wesley segítségével. Az úgynevezett 
„filléres” újságok listáját bővítő lap első számát, amely „mindenféle – politikai, társadalmi, 
erkölcsi és vallási – témában” és a lehető legjobb minőségben volt hivatott az olvasókat a 
világ híreiről tájékoztatni, 1851. szeptember 18-án vehették kezükbe az olvasók. A The New 
York Times szerkesztői igyekeztek alapvetően konzervatív értékeket közvetíteni, ugyanakkor 
–szükség esetén – a radikális magatartástól sem zárkóztak el. 1861-től az újság már a hét 
összes napján olvasható volt, 1896-ban pedig megszületett a The New York Times Magazine, 
a napilap fotókkal ellátott vasárnapi melléklete. Szerkesztői teljességgel szembehelyezkedtek 
az időközben kibontakozó szenzációhajhász „sárga újságírás” hitvallásával, 
következésképpen címlapján máig hirdeti, hogy csupán olyan „híreket közöl, melyeket 
megtűr a nyomdafesték” („All the News that’s Fit to Print”). Ma a harmadik legolvasottabb 
észak-amerikai napilap, amely ezidáig több mint száz alkalommal nyert Pulitzer-díjat; 
HUDSON, Frederic – McCLUNG Lee, Alfred – MOTT, Frank Luther: American 
Journalism 1690–1940. London: Routledge/Thoemmes Press, 2000. 278., 345–346., 
HUDSON, Frederic: Journalism in the United States from 1690 to 1872. Harper & Brothers 
Publishing, 1873. 618., 620–621., RAYMOND, Henry J.: A Word about Ourselves. IN: «The 
New York Times» 1851. szeptember 18. [oldalszám megjelölése nélkül]. A cikk teljes 
terjedelmében megtalálható a The New York Times internetes archívumában is: 
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9802EEDF1430EF33A2575BC1A96 
F9C946092D7CF; HAHNER: i.m. 172–177., SLOAN, W. David – MULLIKIN PARCELL, 
Lisa (eds.): American Journalism. History, Principles, Practices. North Carolina: McFarland 
& Company Inc. Publishers, 2002. 176., http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_ 
Times; http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times_Magazine (2011. november 15.) 
229 „Al País y Al Ejército” IN: El Manifiesto del General Primo de Rivera. IN: «ABC 
Madrid», 1923. szeptember 14. 7–8.  



 114 

kabinet megneszelte azt, a hadügyminiszter telefonon megkereste Estellát, aki 
elismerte szándékait. A márki azonnal véghezvitte államcsínyét, statáriumot 
hirdetett, lefoglalta a távírdát és a telefonos kapcsolatot Barcelona-szerte, majd 
nyilatkozatot adott ki” – adta hírül a The New York Times. Primo de Rivera 
„hosszú dokumentuma […] kétséget kizáróan spanyolok tömegeinek vágyait 
foglalja magában” – írja bizakodva a cikk szerzője230.  

S noha az Egyesült Államok külpolitikai történetében számos példát 
találhatunk Amerika-barát diktatúrák támogatására a latin-amerikai szubkon-
tinensen, az ottani diktatórikus rendszerek az USA saját – politikai, gazdasági, és 
nem utolsó sorban katonai – erejénél fogva kezelhetőek voltak az amerikai 
vezetés számára231.  

A Mussolini-diktatúra árnyékában, sokak véleménye szerint annak 
bábáskodásával létrejött, s annak irányelveit követni, mi több, a rendszer 
sajátosságait utánozni, átvenni vélt Spanyolország esetében a korabeli észak-
amerikai megítélés a latin-amerikai diktatúrákéhoz képest árnyaltabb volt.  

A primoriverista diktatúra bevezetését illetően az Egyesült Államok 
vonatkozásában a The New York Times egyik cikkéből csupán általános állás-
foglalásról olvashatunk: az amerikaiak „szigorú előítélettel viseltetnek – nem 
elsősorban a spanyolországi, hanem alapvetően – bármiféle diktatúrával szemben. 
A diktatúra ugyanis szükségtelen és elképzelhetetlen egy olyan államban, mint 
amilyen az Egyesült Államok, ahol az emberek törvényhozó kormányzáshoz 
szoktak. Mindazonáltal – emlékeztet a cikk szerzője – a parlamentáris 
kormányzás(i kísérlet) bukással végződött a latin származású országok 
többségében – Európában éppúgy, mint az amerikai szubkontinensen és 
különösképp a válságok pillanataiban és vészhelyzetekben”232, vagyis időnként 
akár jótékony hatása is lehet a szigorú elvek alapján működő rendszernek.  

New York „Szürke hölgye”233 már a primoriverista diktatúra bevezetésének 
másnapján feltűnő, csupa nagybetűvel nyomtatott hírrel fogadta olvasóit: 
„Spanyol tábornokok a kabinet lemondatása érdekében forradalmat 
kezdeményeztek”234.  

                                                      
230 „Army Directorate wins Full Power in Sanish Revolt; King Accepts Resignation of 
Cabinet and Invites Primo Rivera to Take Charge.” IN: «The New York Times», 1923. 
szeptember 15. 4. 
231 Az USA támogatta például Porfirio Díaz rendszerét Mexikóban (1881–1910), vagy Juan 
Vicente Gómez diktatúráját Venezuelában (1908–1935); ANDERLE: i.m. (1998) 115. 
232 F. CUNLIFFE–OWEN, C. B. E.: Pronunicamiento Again Felt in Spain; Primo de 
Rivera and His Father Associated With Many in the Last Hundred Years. IN: «The New 
York Times», 1923. október 14. 4. 
233 The Grey Lady, azaz „Szürke Hölgy” a The New York Times című napilap „beceneve” 
volt. http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times (2011. november 20.) 
234 «The New York Times», 1923. szeptember 14. 
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A The New York Times cikkeinek fő- és alcímei már önmagukban is szinte 
teljes képet adnak: „A hadsereg átvette Katalónia teljes irányítását – Számos 
Provinciában tartja magát; A főbb városok nyugodtak; A hadsereg Madridban 
támogatja a mozgalmat, amíg a királyra vár; Két miniszter távozni kényszerült; 
A Belügyekben reformokra, Marokkó vonatkozásában pedig új politikára van 
szükség”235.  

Az Associated Press hírügynökségtől kapott, madridi értesülések alapján a 
The New York Times „Spanyolország vajúdásáról” tájékoztatta sietve olvasóit: 
egy „Barcelonából elindult forradalom, egy katonai puccs”  volt születőben, 
amely „gyorsan terjedt az ország különböző kerületeiben és provinciáiban, és a 
[spanyol] kormány legmélyebb aggodalmát váltotta ki” , s amelynek „élén 
Barcelona főparancsnoka, az erős befolyással és kapcsolatokkal rendelkező 
Primo de Rivera áll. A következő sorban azonban mégis véleményt nyilvánít a 
cikk szerzője, aki megállapította, hogy a tábornok „mögött a becstelen marokkói 
hadjáratban és a tisztekkel hónapok óta küzdő katonák […]állnak, akik úgy 
tűnik, készek a végsőkig követni vezetőiket.”  

A lap továbbá úgy értesült, hogy Primo de Rivera üzenetet kapott a királyi 
kabinettől, amiben – „hazafias indokokra hivatkozva” – kérték az általa 
kezdeményezett akció befejezésére, amelyet azonban a tábornok „határozottan 
elutasított”. Az újságíró óvatos, amikor azt írja: „errefelé gyakoriak az 
ellentmondásos hírek”, majd az El Sol című tekintélyes spanyol madridi napilap 
bejelentésére hivatkozik, amelyből megtudhatjuk, hogy „a bilbaói helyőrség 
csatlakozott a mozgalomhoz, illetve, hogy minden hírközlési eszközt lefoglalt”. 
Mégis, csendes, és nyugodt spanyol fővárosról kapunk jelentést, ahol „az 
emberek mindennapi életüket élik […] alig van olyan hely Spanyolországban, 
ahol sikeres puccsra utaló jeleket találnánk”; a hadsereg békés, arról téve 
tanúbizonyságot viselkedésével, miszerint „nem áll szándékukban megzavarni a 
normális élet menetrendjét”236. 

A The New York Times cikkének írója kitér a spanyolországi események 
nemzetközi gazdasági jelentőségére, és egyben meg is nyugtatja az érintetteket, 
miszerint az „értéktőzsdét úgy tűnik, nem rázta meg a spanyol katonai puccs: a 
kormány értékpapírjainak értéke nem esett, noha csak csekély értékben történt 
vásárlás”237. A szerző idézi Primo de Rivera tábornok szavait, akinek saját 
bevallása szerint célja az országnak az aktuális kormány erkölcstelen 
politikájától való megszabadítása.  

                                                      
235 A cikk szerint Santiago Alba külügyminiszter, valamint a munkaügyi miniszter adta 
be lemondását. „Spanish Generals Start Revolution to Depose Cabinet.”  IN: «The New 
York Times», 1923. szeptember 14. 1. 
236 Uo., „Country Quiet under Martial Law.” IN: Army Directorate Wins Full Power in 
Spanish Revolt. IN: «The New York Times», 1923. szeptember 15. 1. 
237 „Spanish Generals Start Revolution …” 1.  
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Az 1923. szeptember 13-án véghezvitt katonai puccs után Primo de Rivera 
vezetésével megalakult, és 1925 decemberéig működött az úgynevezett Katonai 
Direktórium, amely első, azonnali intézkedései között az alkotmány ideiglenes 
felfüggesztéséről döntött, illetve az 1923. december 18-án hozott királyi 
dekrétum rendelkezett az előzetes sajtócenzúra bevezetéséről238. 

A spanyolországi sajtószabadság korlátozása természetesen felkeltette a The 
New York Times szerkesztőinek figyelmét. A The Chicago Tribune című lap San 
Sebastiánból származó információját felhasználva a New York-i újság „a 
határon történő szigorú cenzúra” bevezetéséről, továbbá az „összes telefonvonal 
kikapcsolásáról” tájékoztatta olvasóit239. Ezután a kisnemzetek autonómiatörek-
véseinek csaknem egyetlen tollvonással való áthúzása következett: „a spanyol 
direktórium [ugyanis] megtiltja a szeparatizmust – Egy zászló, egy nyelv az 
egész királyságban”, ami annyit tett – fejti ki a cikk írója –, hogy bárki, aki a 
spanyoltól eltérő zászlóval mutatkozik, bebörtönözhető; sőt, azzal, hogy 
dekrétum tiltja a kasztíliaitól eltérő – azaz a baszk, katalán és gallego – nyelvek 
hivatalos dokumentumokban történő használatát, a direktórium a kisnemzetek 
nyelvén beszélőkre is csapást mért.  

A The New York Times folyamatosan – és általában a címlapon – tájékoztatta 
olvasóit a spanyolországi helyzet alakulásáról: arról, hogy XIII. Alfonz király 
elfogadta a kabinet lemondását, s felszólította Primo de Riverát a hatalom 
átvételére – miközben a hivatalnokok munkáját katonák irányította országban 
nyugalom van; vegyes – katonai és polgári miniszterekből álló – kabinet létre-
hozásának terveiről és polgári miniszterek reformprogram-terveiről informálód-
hat az olvasó. Primo de Rivera – tudjuk meg a cikkből – elrendelte, hogy a 
katonai bírák kezdeményezzenek bírósági eljárást Santiago Alba, a korábbi 
külügyminiszter ellen; továbbá „a katonai hatóságok a kormánytisztviselőket 
munkájuk katonai irányítás alatt történő folytatására szólította fel”240. 

Alig kaptak szárnyra a spanyolországi hírek, máris Mussolini neve és fasiszta 
elveken nyugvó politikai rendszere került a figyelem középpontjába, s lett a 
primoriverista hatalomátvétel elemzésének alapja: a „fasiszta puccshoz hason-
lított”  spanyol eseményeket Párizsban nem értékelték az uralkodó ellen irányuló 

                                                      
238 SÁNCHEZ PRIETO, Miryam: Historia de la Prensa en España. Szeged, Hispánia, 2000. 
80., ARIAS, Eloy – PARIAS, María – BARROSO, Elena – RUIZ ACOSTA, María José 
(eds.): Dictadura, Censura y Prensa en España, 1923–1930. IN: ARIAS, Eloy – PARIAS, 
María – BARROSO, Elena – JOSÉ RUIZ, María (eds.): «Comunicación, Historia y 
Sociedad», Homenaje a Alfonso Braojos. Universidad de Sevilla, 2001. 581., GÓMEZ 
APARICIO, Pedro: Historia del Periodismo Español. V. 4. De la Dictadura a la Guerra 
Civil. Madrid: Editoria Nacional, 1981. 58–60. 
239 „Army Directorate wins in Revolt.” IN: «The New York Times», 1923. szeptember 
15. 4. 
240 Uo. 
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megmozdulásnak: „noha kormányellenes, nem dinasztiaellenes”– olvashatjuk 
Edwin L. James cikkében, aki a francia főváros azon véleményét tolmácsolja az 
észak-amerikai olvasók számára, miszerint „a megmozdulás vezetői felülmúlni 
igyekeznek azt a példát, amely Olaszországból származik, és igyekeznek maguk 
mögött egyesíteni néhány befolyásos személyt egy erőteljesen nacionalista 
eseményben abban a reményben, hogy Spanyolország egykori tekintélyéből 
valamennyit sikerül visszaszerezni”241. A párizsi információk alapján James XIII. 
Alfonzról a „hadseregben mindig népszerű”  uralkodó képét festi meg olvasóinak, 
akiről úgy véli, „valószínűleg ugyanaz lesz a hozzáállása a spanyol fasiszta 
mozgalomhoz, mint volt Victor Emmanuelé Mussolini hatalomra jutásához”242.  

Azonban nem csupán a spanyol kormányban, hanem a XIII. Alfonz 
novemberi látogatását előkészítő olasz fővárosban, s „különösen a Vatikánban is 
jelentős aggodalmat váltott ki a spanyolországi forradalom híre” – tudjuk meg a 
The New York Times következő írásából, bár szerzője igyekezett gyorsan 
megnyugtatni az olvasókat, hogy a feszültség ellenére a valószínűleg 
„kabinetváltással” járó esemény „békés kimenetele várható”243. A The New 
York Times ugyan igyekezett tartózkodni a nyílt véleményformálástól, ami 
azonban nem jelentette azt, hogy ne mutatott volna érdeklődést a nemzetközi 
vélemény iránt, miként olvasható abban a cikkben, amely „A pápa figyelemmel 
kíséri a felkelést. Az olasz sajtó üdvözli a fasizmushoz hasonló megmozdulást”244 
címet kapta. Ebben arról olvashatunk, hogy az olasz uralkodó élénk érdeklődést 
mutatott a spanyolországi események iránt, mégpedig oly mértékben, hogy „a 
témát érintő összes hírt táviratban a Raconigi Kastélyába kérte” .  

Továbbá azt is megtudhatjuk, hogy „az olasz sajtó […] örömét leli a spanyol 
események olaszországi fasiszta mozgalomhoz való hasonlításában”, és egyben 
„reményét fejezi ki arra vonatkozólag, hogy Spanyolország a katonai forrada-
lomból eljuthat a – bel- és külügyi problémáinak megoldásához elengedhetetlen 
– politikai stabilitás állapotába”245. Az 1920-as évek az olasz–spanyol kapcsola-
tainak, valamint a primoriverista diktatúrának bevezetése kapcsán a The New 
York Times oldalain is olvashatunk a Mussolini–Primo párhuzamról. De csalat-
kozni fog, aki részletes értékelést vár. A cikk szerzője ugyanis mindössze annyit 
                                                      
241 JAMES, Edwin L.: Compared to Fascist Coup. IN: «The New York Times», 1923. 
szeptember 14. 2. 
242 Gerie B. Bledsoe is megjegyzi tanulmányában, hogy az önmagát az elzárkózásból egyre 
inkább külpolitika szerepvállalás felé forduló, önmagát „a nemzet első nagykövetének” tartó 
XIII. Alfonz „kevéssé értékelte a demokratikus kormányzást”, ugyanis – érvel a történész – 
abban a „regeneráció akadályát” látta. BLEDSOE: i.m. 6–7., JAMES: i.m. 14. 
243 „Peaceful Outcome Hinted. Advices Received in Rome suggest Change of Cabinet.” 
IN: «The New York Times», 1923. szeptember 14. [oldalszám nélkül]. 
244 „Pope follows the revolt. Italian Press welcomes movement as akin to Fascismo.” 
IN: «The New York Times», 1923. szeptember 15. 4. 
245 Uo. 
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jegyez meg: „érdekes lesz majd megfigyelni, vajon Primo de Rivera hogyan 
boldogul Mussolini szerepében, azaz diktátorként”. 

A szerző véleménye szerint Primo de Rivera lényegében ugyanazon meg-
szorításokkal és radikális reformokkal vezette be diktatúráját Spanyolországban, 
mint maga Mussolini Itáliában246. A lap jó szemű tudósítója összeurópai folya-
mat kibontakozásának egyik elemét látja Primo de Rivera akciójában, amikor az 
alábbiakat írja: 

 
„a spanyol diktatúra mély benyomást tett Németországra egy olyan 

pillanatban, amikor saját kancellárjuk vette át a diktatórikus hatalmat, valamint 
amikor Hitler vagy von Ludendorff tábornok irányítása alatt reakciós diktatúra 
veszélye fenyegeti Berlint. A republikánus diplomatákat komolyan foglalkoztatja 
az, amit ma Európa mussolinizációjának nevezünk. Látják amint Horthy 
Magyarországa, Hitler vagy Ludendorff tábornok Bajorországa, és most 
Spanyolország, s jóllehet, még néhány balkán nemzet egy Európa-szerte elterjedt 
reakciós mozgalom irányába mutatnak”247, 

 
olvashattuk az olaszországi és a németországi reakciókról, amelyeket a 
spanyolországi események váltottak ki. Olaszország kezdeti aggodalmát a 
spanyolokkal való szorosabb egység reményében, és a fasiszta politika terjedésé-
nek lehetősége bizakodásában elfelejtette, Németország azonban láthatóan nem 
örült a Mussolini-féle eszmék lehetséges kiterjedésének, ami érthető: a XX. 
században Európa főbb hatalmait Észak-Afrika, és annak területi felosztásának 
kérdése foglalkoztatta.  

Az angol–francia–német területi érdekvitákban és -egyeztetésekben alapvetően 
a politikai „lökhárító”  szerepét játszó, és „mesterségesen gyengén tartott”, de a 
Mussolinivel való összefogásban esetlegesen felemelkedő spanyol politikai erő 
már kellemetlenséget is jelenthetett volna a marokkói területi követelések 
kérdésében, következésképpen bonyodalmak sorát indíthatná el a különféle 
államérdekek és rivalizációk kérdésében248. A német aggodalom talán még inkább 
érthetővé válik Primo de Rivera „újságíróknak, kiemelkedő gondolkodóknak és 
íróknak” adott interjúja átiratának olvasása közben: az európai erőviszonyok és 
nemzetközi kapcsolatok tekintetében a spanyol diktátor „tagadta, hogy 
németbarát lenne, hozzátéve, hogy az efféle szavak már súlyukat vesztették, 
elavultak”, ugyanis saját bevallása szerint a „viselkedése háború során, illetve a 
francia fronton tett látogatásai, ahol Pétain marsall becsületrendjével tüntették ki, 

                                                      
246 Uo.  
247 „ Dictators Impress Berlin. Republicans are Distrurbed by Spain’s going over to 
Reaction.” IN: «The New York Times», 1923. szeptember 16. 1. 
248 HARSÁNYI: i.m. (2006) 24–29., J. NAGY: i.m. (1994) 12., Uő: i.m. (1997) 66–67. 
Vö: ORMOS – HARSÁNYI: i.m. 
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jól ismertek mindazok számára, akik Franciaország oldalán harcoltak a jogokért 
és a szabadságért” – idézte a The New York Times Primo de Rivera szavait249.  

Mindehhez már csak adalék lehetett a „Mussolini Tángerben” című, 1923. 
október közepén napvilágot látott cikk, amely az észak-afrikai város jövőbeni 
helyzetének megvitatására tervezett európai találkozóról értesít, ahol Németország 
nem képviseltette magát, érdekessége pedig továbbá az volt, hogy amikor a 
meghívottak – nevezetesen Anglia, Franciaország és Spanyolország – egyaránt 
késznek mutatkoztak a tángeri ügy megoldására, Mussolini élt vétójogával, 
aminek következtében a konferenciát el kellett halasztani amíg megérkezett a 
tárgyalásokra az olasz küldöttség is – tájékoztatja olvasóit a The New York 
Times250.  

Mintha még az Egyesült Államok akkoriban Madridba delegált nagykövete, 
Alexander Pollock Moore is hírzárlatot tartott volna, a diplomata ugyanis „nem 
árult el részleteket a spanyol felkelésről” ; meglehetősen kimért hangvételű 
üzenetéből összesen annyi derül ki, hogy valószínűsíthető, hogy Spanyol-
országban „katonákból felállított új minisztérium veszi majd át a kormányzást”251.  

Hasonló témájú cikkek láttak napvilágot a The New York Times oldalain az 
1923. esztendő hátralévő részében. Napilapról lévén szó, lehetetlen a diktatúra 
teljes korszakát egyetlen fejezetben részletességgel bemutatni. Azonban a 
diktatúra bevezetésétől eltelt, a fentiekben bemutatott rövid időszakban publikált 
cikkekből is világosan kitűnik, hogy a hírek közlése, valamint azok kommentá-
lása tekintetében a The New York Times valóban hű maradt az általa meghir-
detett tárgyilagossághoz.  

Munkatársai távol maradtak a véleményformáló cikkek közlésétől; ehelyett 
tárgyszerű tájékoztatást adtak. Kétségkívül a The New York Times érdeme, hogy 
a széles skálájú hírvilág bemutatása mellett Európa felé is nyitott a lap. Jóllehet, 
a Primo de Rivera-féle spanyolországi diktatúra észak-amerikai fogadtatása nem 
éppen ovációtól zajos, de nem találni Spanyolország diktatórikus rendszerét 
illetően bíráló szavakat a The New York Times hasábjain.  

Az írásokat elemezve azonban még egy dolog kitűnik, ami szintén a lap 
szerkesztőinek érdeme: egy diktatúra bevezetéséről, s annak körülményeiről, 
hatásairól olvashattunk. Szándéka szerint modernizációs diktatúrát láthatunk 
szigorú intézkedésekkel, s ezt az észak-amerikai lap jól szerkesztve, arányosan 
mutatja be, s állítja mérlegre: találtunk megnyugtató cikkeket a demokratikus 
alkotmány visszaállításának ígéretéről, arról, hogy a diktatúrát csupán 
átmenetileg, a rend helyreállításáig tervezték bevezetni. Gazdasági tervekről is 

                                                      
249 „Spanish Dictator asks just 90 days.” IN: «The New York Times», 1923. szeptember 
18. 3. 
250 „Mussolini at Tangier.” IN: «The New York Times», 1923, október 24. 18. 
251 „Brief Report from Moore. Ambassador Gives No Details of the Spanish Overturn.” 
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olvashattunk, ugyanakkor a korabeli amerikai olvasó is szembesülhetett, 
tájékozódhatott egy olyan politikai rendszerről, amelyre az Egyesült Államok 
történetében nem volt példa252. 

Véleményformáló lapok 

A The New York Times megfelelt annak az általános nemzetközi szakmai 
elvárásnak, miszerint – hírszolgáltató lévén – nem közvetíthet véleményt. 
Mindazonáltal a cikkek olvasása alapján az lehet a benyomásunk, hogy azon 
túlmenően, hogy a lap nem közölt a Primo de Rivera személyét és rendszerét 
bíráló írásokat, úgy mutatta be az 1923-ban kialakult spanyol politikai rendszert, 
mintha elfogadta volna azt, vagy akár csendesen valamelyest támogatta is volna253.  

Az USA szigorúan minőségi, és a tiszta hírközlésre szorítkozó napilapjától a 
véleményformáló és azt nyíltan, sőt, olykor – talán túlzás nélkül állíthatjuk – 
bátran közlő hetilapok sok esetben eltérnek, és a hírközlésen túl más dimenziókba 
is betekintést engednek az olvasó számára. Az általunk bemutatandó észak-
amerikai véleményformáló sajtóorgánumok – The Nation (1865), The Outlook 
(1870), The Literary Digest (1890), valamint a The New Republic (TNR, 1914) – 
közül a legfiatalabb, az első világháború kitörésének évében megjelent The New 

                                                      
252 Az 1783-ban a Brit Birodalomtól függetlenségét kivívó, a szabadság nevében politizáló 
Egyesült Államok politikai rendszere 1781 óta az alkotmányos keretek között működik. Az 
USA első alkotmánya (A Konföderáció Cikkelyei – Articles of Confederation and Perpetual 
Union) olyan mértékben korlátozta a kongresszus jogkörét, hogy 1787. májusi a Cikkelyek 
felülvizsgálatát egy teljesen új, egyben erős és központosított szövetségi kormányzaton belül 
kétkamarás kongresszust létrehozó alkotmány elfogadása követte mindössze három hónappal 
később. Az alkotmány II. cikkelyében meghatározott elnöki jogkör adta hatalommal való 
esetleges visszaélés megakadályozása érdekében az úgynevezett Jogok Törvényével (Bill of 
Rights) egészítették ki két évvel az alkotmány elfogadását követően; amely újabb két évvel 
később, 1791-ben lépett hatályba. Az Egyesült Államok elnöki székébe George Washington 
ülhetett először, aki két teljes cikluson át megtartotta pozícióját. Az USA Thomas Jefferson 
elnöklésével (1801–1809) lépett első ízben a republikánus kormányzati érába. A Republiká-
nus Párt egyik szárnya 1828-tól Demokrata Pártként működött, s jelöltjük, Andrew Jackson 
1829-ben beköltözhetett a Fehér Házba. Abraham Lincoln 1861-ben történő megválasztásáig 
a Whig és a Demokrata Párt jelöltjei váltották egymást hullámzó periodicitással, majd újabb 
republikánus kormányzat következett három cikluson át. Az Egyesült Államok katonáit a 
republikánus McKinley vezényelte a kubai háborúba, s az 1933-ig tartó időszakban csupán 
Woodrow Wilson két elnöki ciklusa idejére (1913–1921) vehették át a hatalmat a 
demokraták. Az USA politikájában diktatórikus, autokrata politikai vezetésre nem volt példa; 
HAHNER: i.m. 13–15., http://www.whitehouse.gov/about/presidents; http://en.wikipedia.org 
/wiki/United_States_Bill_of_Rights; http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_the_ 
United_States (2012. január 20.) 
253 FARKAS Pálma: Primo de Rivera en la prensa norteamericana. IN: «Acta Hispanica», 
Tomus VIII, Szeged, 2007. 81–86. 
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Republic már mottójául választott alcímében egyértelműen jelzi, hogy 
„véleményformáló folyóirat”-ot (A Journal of Opinion) tart kezében az olvasó.  

Érdekes módon azonban a lapban a hírelemzések mellett számos, igen 
értékes informatív cikket is találunk. Az elemzett lapok tekintetében a 
legfeltűnőbb hasonlóság az volt, hogy kivétel nélkül igyekeztek Primo de Rivera 
személy(iség)ét és politikai rendszerét egyaránt Mussolinihez és az általa 
Itáliában bevezetett rendszerrel összehasonlítani – éppúgy párhuzamok, mint 
éles ellentétek keresése révén.  

A különféle idézetek jól mutatják majd, hogy nem létezett határozott állásfog-
lalás atekintetben, hogy a két diktatúra vajon valóban analóg elemeken nyugodott, 
a két diktátor személyisége valóban oly hasonló (esetleg teljesen egyező?) lenne: 
minél több cikket vettünk elemzés alá, annál többféle vélemény bukkant fel.  

A The New Republic254 e kérdéskörben írott első cikkének szerzője Primo de 
Rivera hatalomátvételét követően – adatok és források hiányában – egyelőre nem 
foglal állást, és meglehetősen óvatosan fogalmaz: „túl korai lenne azt mondani, 
hogy a spanyol forradalom az olaszországi fasiszta puccs megismétlődése lenne. 
Noha az idő bizonyíthatja, hogy Primo de Rivera […] egy másik Mussolini”.  

Nagyon rövid, tömör cikkről van szó, amely – miután gyakorlatilag távirati 
stílusban bemutatta a spanyolországi helyzetet – cinikus hangú utóiratban 
megjegyzi, hogy „miként Mussolini, most majd [Primo is] rájön, hogy az erős, 
szigorú lovasember bajai csak akkor kezdődnek el, amikor leszáll lováról, és 
dolgozni indul”255.  

Primo de Rivera külpolitikájának egyik legfontosabb iránya Észak-Afrika 
volt, s benne Marokkó, az ott kialakított protektorátus, illetve az ott vívott, 
olykor igen véres, és szerencsétlen kimenetelű háborúk – összegezve: a spanyol 
politikai presztízs, vagy presztízspolitika fontos eleme, ami természetesen nem 
kerülte el az észak-amerikai elemzők figyelmét sem.  

Itt már feltűnő a spanyol tábornokot és diktatúráját élesen elítélő cikkek 
megjelenése és gyakorisága – különösképpen a spanyol–marokkói fegyveres 
összetűzések emberi és pénzügyi veszteségei láttán: „gazdasági kampánya […] 
várhatóan a diktátor számára leginkább zavarba ejtő területen kezdődik el: a 
hadseregben, amelyet olyan mértékben árasztottak el szükségtelen parancsnokok, 

                                                      
254 Az első világháború kitörésének évében született az elsősorban politikai elemzéseket, 
valamint művészettel kapcsolatos írásokat tartalmazó, haladó liberális eszméket hirdető 
hetilap a A The New Republic (TNR). Alapítói Herbert Croly és Walter Lippmann voltak, 
akiknek a pénzügyi hátteret Dorothy Payne Whitney és férje biztosította. Kutatók szerint a 
lapnak igen jelentős szerepe volt a kormányzati intervencionizmus liberális irányának 
megváltoztatásában, mind az ország határain belül és azokon túl. Az újság a mai napig 
működik. http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Republic (2011. november 15.) 
255 „The Week.” IN: «The New Republic – A Journal of Opinion», 1923. szeptember 26. 
Vol. XXXVI, N o. 460. 111. 
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hogy kétszer annyiba kerül fenntartani a hivatalnokokat, mint magát a seregeket. 
A Rivera-féle politika legfőbb jellegzetessége az, hogy a lehető legrövidebb időn 
belül a lehető legtöbb marokkóit lemészárolja”256.  

A folyóiratban az észak-amerikai sajtó által „Spanyolország egyik kiemelkedő 
irodalmárával”, a baszk származású Unamunóval kapcsolatos eljárása kapcsán 
Primo de Rivera személye éles bírálatot kapott: „Miguel de Unamuno, Spanyol-
ország egyik kiemelkedő liberális, de semmi esetre sem forradalmár – irodalmi 
személyisége […]. Odáig merészkedett, hogy Rivera tábornokot a sajtóban bírálta. 
Az a szájhős meg, tudván, hogy képtelen Unamunóval az elmék csatájában 
versenyre kelni, akként felelt, hogy a Kanári-szigetekre száműzte őt…” .  

Az esemény kiváltotta nemzetközi felháborodást, s az irodalmárok diktátort 
elítélő megnyilatkozásait a cikk szerzője hiábavalónak találja, szerinte ugyanis 
„ha az embernek diktátori beállítottsága van, az egyetlen érv amit képes 
megérteni, az a saját nyers ereje”257. 

Az USA sajtónak a marokkói események iránti élénk érdeklődése a rendsze-
resen megjelenő, sokszor terjengős, többnyire tájékoztató, riportszerű, időnként 
elemző cikkeiben jól tükröződik. Azonban háborús időszakokban, diktatúrák 
esetében nehéz a dolga az újságírónak – különösen, ha az előzetes sajtó-
cenzúrára gondolunk, márpedig ez a jelenség Primo de Rivera diktatúrája idején 
valósággá vált, ugyanis – mint korábban utaltunk rá – a katonai direktórium első 
intézkedései között vezette be a korabeli spanyol sajtóban nyilvánosságra 
hozandó témák előzetes ellenőrzésének szigorú rendszerét.  

A The New Republic tudósítója beszámolt a marokkói eseményekről, számot 
adott azok súlyosságáról, és nyíltan kifejezte véleményét, mely szerint „a 
Marokkóban bekövetkezett eseményekről érkezett legutóbbi hírek oly komolyak, 
hogy aligha számít, vajon igazak-e vagy sem. Amennyiben hamis, úgy az egyike 
az olyan koholmányoknak, amelyekkel a politikusok történelmet csinálnak. Ha 
viszont igaz, ennél rosszabb már nem lehet”258. A szerző egyáltalán nem 
derűlátó Marokkó vonatkozásában: „[az ország], belső helyzetéből adódóan, 
még csak nem is remélheti, hogy önerejéből képes lenne jelenlegi állásait 
megtartani a Földközi-tenger fölé [emelkedő] sziklákon. Akárhogyan legyen is, 
Spanyolország képtelen megkapaszkodni Marokkóban, még akkor sem, ha Abd-
el-Krim túl gyenge ahhoz, hogy [a spanyolok] jelenlegi erejét legyőzze”259.  

1926. tavaszán több rövid megállapítást olvashatunk a The New Republic 
hasábjain, amelyek közül egy a spanyol diktátorra vonatkozik, és az Egyesült 
Államok egykoron Spanyolországba akkreditált nagykövetének tollából szár-
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mazik: „egyáltalán nem ráncolja szemöldökét: számomra Primo de Rivera a tör-
ténelem egyik leginkább figyelemre méltó személyisége. Ő nem olyan, mint amit 
egy diktátorról elképzelnénk, hiszen mindig mosolyog…[aláírás:] A Spanyol-
országba akkreditált volt nagykövet”260.  

Primo de Rivera egyetemistákkal szembeni magatartását (is) heves viszályok 
jellemezték. A The New Republic munkatársa meglehetősen hosszú cikkében 
elemzi a spanyol diákok helyzetét, és erős kritikával illeti Primo kormányának 
tevékenységét: „az egyetemista diákokkal Spanyolország-szerte [vívott] küzdel-
mében a kormány baklövést követett el”261. Primo és –immáron civil – direktó-
riuma, az „újjászervezés” ürügyén tizenegy egyetem közül ötöt bezáratott – 
értesülhet az észak-amerikai hetilap olvasója: „Primo de Rivera bejelentette, 
hogy, amennyiben szükséges, az összes egyetemet bezáratja” 262.  

Carleton Beals keserű értelmezése szerint, az „újjászervezés azt jelenti, hogy 
speciális koronabizottságok átveszik az irányítást, a makacs diákokat kicsapják, 
az összes kétes egyetemi tanárt eltávolítják, valamint teljesen eltörlik a 
tudományos szabadságot. Röviden, a diákokat megfosztják a magasabb szintű 
oktatás megszerzésének mindennemű lehetőségétől” . A cikk szerzője igen érde-
kes, és egyben szomorú adatot közöl az aktuális spanyolországi oktatásügyi 
helyzetről és az írástudatlanság arányáról: „egy spanyol gyermek Madridban, aki 
az oktatás tekintetében a köziskoláktól függ, rosszabb sorban él, mint a fekete 
gyerekek az Egyesült Államokban. A madridi írástudatlanok átlagos aránya 
körülbelül ugyanaz, mint az amerikai feketéké”. Mindazonáltal – menti fel 
valamelyest a cikk írója Primót és rendszerét –, „az oktatás hiánya […] nem 
írható fel teljesen a diktatúra számlájára […], de segít egy olyan vak és 

                                                      
260 „The Bandwagon.” IN: «The New Republic», 1926. március 17. Vol. XLVI. No. 589. 
104. Primo de Rivera diktatúrája idején az Egyesült Államok három nagykövete szolgált 
Spanyolországban. Közülük az első Alexander Pollock Moore a katonai direktórium 
szakaszában (1923–1925); akit Ogden H. Hammond követett, s akit már a polgári kormány 
fogadott 1926-ban. Mindketten kimagasló érdemeket tudhattak magukénak Spanyolország és 
az Egyesült Államok kapcsolatainak fejlesztése, szorosabbá fűzése terén. Miként azt a 
spanyol sajtóban megjelent írásokban a következő fejezetben látni fogjuk, Moore kifejezetten 
népszerű volt a spanyolok körében. Hammond, a spanyolokkal kapcsolatos „tudatlan-
ságának” köszönhető kezdeti hűvös fogadtatás után mégis viszonylag rövid időn belül meg 
tudta kedveltetni magát a spanyol közönséggel. Hammond nagykövetet a new yorki 
tőzsdekrach-hal indult világgazdasági válság idején Irwin B. Laughlin váltotta. Noha a fenti 
cikkben nevet nem találunk az egykori nagykövet személyét illetően, úgy véljük, az 1925-
ben távozó Alexander Pollock Moore lehetett a fenti rövid jellemzés szerzője; «GUÍA 
OFICIAL DE ESPAÑA», Estados Unidos, 1923–1930., http://en.wikipedia.org/wiki/United 
_States_Ambassador_to_Spain (2012. január 20.) 
261 BEALS, Carleton: The Spanish Students Fight On. IN: «The New Republic», 1929. 
június 12. Vol. LIX, No.758, 93. 
262 Uo. 94. 
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nehézkes kormány létezését megmagyarázni, mint amilyen Primo de Riveráé 
Spanyolországban, amely [ország] egykoron a tudás és kultúra tekintetében a 
világ élén járt. Egy tudatlan nép terméke a tudatlan kormány”263.  

1930-ban, Primo de Rivera lemondásakor a The New Republic című hetilap 
munkatársa Spanyolország jövőjét latolgatja: „még nem tudni, vajon Rivera 
tábornok valóban megbukott, ahogyan azt tudósítónk állítja, ahogyan azt sem, 
hogy az ígéretnek megfelelően Berenguer tábornok rendszere csupán egy rövid 
lépés lesz-e az alkotmányos kormányzás felé visszavezető úton”. A cikkben jut 
hely a szerzőnek a spanyol királyról alkotott véleményének is: „Alfonz régimódi 
uralkodó […], autokrata, világfi, akiben – monarchiáját illetően – semmi 
demokratikus vagy alkotmányos nincs”264.  

A következőkben ismét olvashatjuk Primo de Rivera tábornok nevét 
Mussolinié mellett, bár most párhuzamok helyett azt olvashatjuk, hogy „Primóban 
nincsenek meg Mussolininek sem a jó, sem a rossz vonásai. Az ő kormányzása 
idején valószínűleg kevesebb erőszakra került sor, mint a korábbi spanyol 
kormányok alatt” – véli John Langdon-Davies angol származású újságíró, aki az 
akkor még Daily News néven működő lap munkatársaként a megbízást kapta, 
hogy utazzon a katalán fővárosba, és készítse el helyzetjelentését Primo de Rivera 
katonai puccsáról265.  

Langdon-Davies nem csupán a Mediterráneum két diktátornának személyi-
ségi jegyeiben és politikai rendszerében, de népeik hozzájuk való viszonyában is 
eltérést észlelt. Véleménye szerint ugyanis „Spanyolországnak diktátorával 
szemben tanúsított viselkedése pontosan az ellentéte annak”, ami Olaszország-
ban Mussolini iránt érezhető volt. „keresve sem találnánk bárkit, aki rajongana 
érte”, sőt – teszi hozzá az újságíró, „a legtöbben nyíltan ellenségesek vele 
szemben”266. Bár Langdon-Davies cikke a marokkói helyzettel, a katalán és 
baszk kisnemzeti-autonómia problémával kapcsolatban is tájékoztat, nem ezeket 
tartja a legalapvetőbb problémáknak: úgy látja, az ország fejlesztése, 
korszerűsítése az imént említetteknél jóval fontosabb, s arra keres cikkében 
választ, vajon hogyan lehetne „Spanyolországot, az utolsó hatalmas középkori 
országot rábírni, hogy hozzájáruljon végre a modernizációhoz”, s válasza 
keresése közben a primoriverista rendszert kénytelen elismeréssel illetni: „a 

                                                      
263 Hozzá kell azonban tennünk, hogy Beals nem ír arról, hogy az elemi iskolaépítési 
program nagyban csökkentette az írástudatlansgot az 1920-as években; BEALS: i.m. 95., 
Vö: SZIGETVÁRI: i.m. 71–72; 85–87., LÓPEZ MARTÍN, Ramón: Ideología y 
educación en la dictadura de Primo de Rivera. I. Escuelas y maestros. Universitat de 
València, 1994.  
264 LANGDON-DAVIES, John: The Future in Spain. IN: «The New Republic», 1930. 
február 12. Vol. LXI. No. 793. 322–323. 
265 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Langdon-Davies (2012. január 20.) 
266 LANGDON-DAVIES: i.m. (1930) 323. 
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diktatúra bámulatos eredményt ért el. Tervek készültek […] a termelés ösztön-
zésére, a nyersanyagok felhasználásának fejlesztésére, út- és vasútépítkezésekre, 
míg a sevillai és barcelonai kiállítások ezek jó reklámjai lettek. A turizmus az 
eddiginél fontosabb iparággá is válhat. […] Kétségkívül, aligha van még egy 
olyan, civilizációs igényekkel fellépő ország, ahol az öntözés, utak, vasutak 
fejlődése olyan hosszú időt vett volna igénybe, mint Spanyolországban, de […] 
Primo de Rivera állíthatja, hogy legalább megpróbálta megvalósítani ezeket, s 
hogy az ezirányú kísérletek a nemzeti oktatás értékes darabját képezik”267. 

A szerző a spanyol kormány és az egyház szerepével kapcsolatosan akként 
vélekedik, hogy „Spanyolországban mindig is papi uralom volt, és az is marad. 
A kormányzási forma kevés jelentőséggel bír […]. Spanyolország úgy tekint 
önmagára, mint a középkor teokratikus világállamának egyetlen túlélő szilánk-
jára; s valóban, a középkort annak az aranykornak tekinti, amire sajnálkozva 
kell visszatekintenie”. Spanyolország jövőjét illetően az a véleménye, hogy „a 
spanyolok utolsó esélye az lett volna, ha Primo de Rivera hatalomban maradt 
volna”. Berenguer tábornokról, „Primo igazi utódjáról” pedig úgy véli, „való-
színűleg egy új katonai klikk szócsöve lesz, vagy egy – az őt megelőző – elégtelen 
politikai csoportokból egy túlélő. [Primónak] nem a tegnap, hanem a holnap 
pártjainak szorításában kellett volna megbuknia. Milyen pártok ezek? Hogy 
republikánusok, több, mint valószínű. Nincs más választás”268. 

A The Outlook269 című hetilap elsőként bemutatandó írásának címe önmagáért 
beszél: „Egy spanyol Mussolini”. Azonban a több mint két oldalas cikk a két 
diktátor hasonlóságainak vagy különbözőségeinek bemutatása helyett – bevezetés-
ként – Primo de Rivera katonai képzettségéről és érdemeiről mesél. Ezt követően 
rövid összegzését adja a spanyol problémáknak melyek tulajdonképpen 1923. 
szeptember 23-ának hajnalán történt katonai puccs végrehajtásához vezettek. Csak 
miután már befejezte az újságíró a hatalomátvétel körülményeinek elemzését, 
akkor teszi csak fel a kérdést, hogy vajon mely (politikai) párto(ka)t fogja Primo 
valószínűleg megnyerni a bevezetésre váró diktatúrához: 

 
„a spanyol ügyek és a pártok némiképpen összegabalyodtak. Mi van a 

szeparatistákkal? Vajon Rivera boldogul majd velük? Aligha. Első dolga volt hogy 
súlyos büntetést szabjon ki azokra, akiket republikánus vagy más szeparatista 
propagandában elkötelezettnek találnak. […] Mi van a szocialistákkal? Vajon 

                                                      
267 Uo. 
268 Uo. 323–324. 
269 Az úgyszintén New York-i alapítású lap, a The Outlook 1870-ben kerülehett első 
ízben az olvasók kezébe. A XIX és XX. század fordulóján a harmadik legrangosabb hír 
és véleményközlő lapnak számított, egyik társszerkesztője Theodore Roosevelt volt. A 
lap utolsó száma 1935-ben jelent meg. 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Outlook_%28New_York%29 (2011. november 15.) 
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Don Primo de Rivera megnyeri őket? Aligha, hiszen lefoglalta a szélsőségesek – a 
kommunisták és az anarchisták – központjait. […] Ámbár jó esélyei vannak arra, 
hogy megnyerje a konzervatív szocialistákat, ugyanis – mint mondja – a széles-
körű szervezeti szabadság irányában hosszú út megtételét javasolja, különbséget 
téve a tisztességes trade unionizmus és a tisztességtelen kommunizmus között”270.  

 
Az újságíró folytatja a primoriverista rendszerről kérdezz–felelek stílusban 

készített elemzését. A diktátor katonai sikereinek esélyeit latolgatva az a véle-
ménye, hogy „Rivera az általa semmibe vett katonai junták, avagy tisztek 
szövetségének körében elégedetlenséggel tapasztal éppúgy, mint a Direktóriumba 
be nem vont tábornokok között. Továbbá, abbéli nézetei, miszerint minél több 
pénzt költsenek egy nem kifizetődő marokkói kolóniára annak bizonytalan 
állásával, nem tették őt különösképpen népszerűvé a «haladó pártban» […]. A 
hadseregben sokak, hacsak nem mindenki hűségére számíthat; s ha mindannyiuk 
lojalitására számíthatna, csakugyan ura lenne a helyzetnek”271. Végül, de nem 
utolsó sorban az újságíró a spanyol emberek véleményére kíváncsi, s Primo nép-
szerűségét vizsgálva úgy véli, „képviselőjük közül sokan meg fogják tagadni az új 
hatalom elismerését. Általánosságban véve azonban az emberek örülni fognak a 
gazdaság és a hatékonyság irányában bekövetkező változásoknak, és cseppet sem 
számít, mennyire nem demokratikus az a változás”. A szerző szerint „elkerül-
hetetlen a Spanyolország és Itália közötti párhuzam” , következésképpen ő is 
összehasonlítja a két diktatúrát.  

Ami a hasonlóságokat illeti, Baldwin kiemeli, hogy „a mozgalmat kétségkívül 
egyik ország esetében sem az uralkodó ellen irányították. A párhuzam megvan 
ugyan – teszi hozzá a szerző – de korántsem olyan szoros mint amilyen lehetne”. 

Baldwin négy különbséget fedezett fel Mussolini és Primo de Rivera össze-
hasonlítása során: először is „a spanyol jelleg eltér az olasztól. […] Az olaszok 
megelőzik a spanyolokat fiatalos túláradásukban és lelkesedésükben; ezáltal 
tudták azt is, hogyan vigyék gyorsan sikerre a fasizmust. Mussolini forradalmát 
élénk demonstrációk és felvonulások hangsúlyozták. […] A spanyolok […] sokkal 
józanabbak; az olaszokkal való összehasonlításban az övék a politikai közöny. 
Másodsorban „a római történelem hátterét sikeresen alkalmazták arra, hogy a 
fasiszta szervezet lenyűgöző körvonalait megrajzolhassák. A harmadik különb-
séget Baldwin abban látja, hogy Primóval szemben „Mussolini éveken át 
gondosan építette fel a fasiszta erőket annak érdekében, hogy amikor elérkezett a 
római bevonulás napja, páratlan látványban részesíthesse Olaszországot és a 
világot egyaránt. Érvelését pedig azzal zárja, hogy szerinte Mussolini „olyan 
szemléletesen vívta ki magának a nép tetszését, hogy az egyszerűen személyisé-
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gének megszállottja lett. Riverából hiányoznak ezek az előnyök […] és mégsem 
[…] lehetetlen, hogy a spanyol Mussolini sikere felülmúlja az olaszét. Majd 
meglátjuk” – írja Baldwin272. 

A Polgári Direktórium bevezetése után egy évvel, 1928. augusztus 28-án 
napvilágot látott a The Outlook oldalain egy – Primo de Riveráról készült – 
értékelés, amely szintén az olasz diktátorral való összehasonlításon alapul. 
Azonban itt is inkább eltérésekről, mintsem analógiáról olvashatunk:  

 
„Rivera ott bukott meg, ahol Mussolini sikert aratott – a támogatás 

megnyerésében, a felkelés elkedvetlenítésében, valamint a kormány diktatórikus 
célok érdekében történő kialakításában. A hatalomban eltöltött hat év elteltével 
[…] Rivera kevés intézkedésére lehet büszke. A költségvetés aránytalan, a 
külkereskedelem még mindig nem kielégítő, valamint a kormány erőteljesen az 
angol és amerikai bankárok kölcsöneire támaszkodik”273.  

 
Noha vegyes érzésekkel, de egy pozitívumot mégis sikerült találnia: ez az 

érdem Primo de Rivera írástudatlanság elleni küzdelméhez köthető. Számos 
újságíróval – köztük a The New Republic előzőekben idézett munkatársával, 
Carleton Beals-szel – ellentétben e cikk szerzőjének véleménye szerint „az írás-
tudatlanság aránya határozottan csökkent. A miniszterelnök ezt egy ígéretes 
jelnek veheti. Miként ellenségei is” – teszi hozzá274.  

 
A The Outlook című folyóirat Primo de Riverát bemutató cikksorozatát az 1930. 

január 28-án lemondott, majd Franciaországba emigrált, és Párizsban két hónappal 
később elhunyt egykori diktátor halála kapcsán megjelent írás szakította meg. 

Henry Albert Philips cikkében teljességgel kiállt a volt diktátor mellett, 
felsorolja érdemeit és – köszönhetően annak az egy évnek, amit a szerző 
Spanyolországban tölthetett – pozitív irányban változott a véleménye mind az 
ország, mind pedig az egész spanyol nemzet tekintetében. Philips valamiféle 
„fal”- ról mesél, amely egyfelől szimbolikus értékű, másfelől pedig jelentheti az 
úgynevezett spanyol udvart, azaz a patio-t körbevevő négy falat is, vagy akár a 
kettőt együtt:  

 
„Spanyolország falai […] visszatartották a fejlődést és benn tartották a 

medievalizmust, s megállásra–újraindulásra késztette a néhai diktátort, Primo 
de Riverát, aki karrierje során a legnagyobb előrelépést tette Spanyolország 
történetében. […] Spanyolország falait és kis zárt fedetlen udvarait, azaz patióit 
tehát tekinthetjük a spanyol emberek érthetetlen jellemének és belső élete 
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szimbólumának. Több évszázadon át tartó elzárkózottság és kirekesztés 
eredménye/beoltotta az önellátást és túlfejlett individualizmust, amely iszonyodik 
bármilyen jellegű külső kapcsolattól. Minden egyes patio egység szerves és és 
egészen jól megvan önmagában” – írja Philips, aki „Primo de Rivera végső 
vereségét éppen nemzeti jellemvonásaiban” véli felfedezni275. A szerző továbbá 
Primo de Rivera tábornokot „energikus és erős férfinak” tartja, igen nagyra 
becsüli, amint az az alábbi jellemzésből is jól kitűnik: 

 
„1923 júliusában, amikor Spanyolország saját üres vízióinak végtelen 

mélységébe látszott zuhanni, egy igazán nagyszerű spanyol, egy energikus és 
erős, képzelőerővel és annak megvalósításának ötletével megáldott, a francia 
katonai hatékonyságnak szülötte, egy bizonyos Don Miguel, Estella grófja, majd 
Barcelona kormányzója felkelt, és megragadta a nemzetet. Nekilátott valaminek, 
ami mára csaknem reménytelen feladatnak bizonyult, vagyis hogy egyének 
hiábavaló múltbéli versenyét egy, a jövőbe mutató, progresszív és egységes 
nemzet szándékává alakítsa” – véli Philips. Arról pedig, hogy a spanyol 
lakosság hogyan fogadta a spanyol diktátort, a cikk szerzője szerint „csekély 
kétség volt afelől, hogy de Rivera az elismert nemzeti vezetőjük, de nyilvánvaló 
az is, hogy nemzeti hősként sem üdvözölték őt” 276. 

 
Philips is a Primo de Rivera–Mussolini neveket egy lapon említő újságírók 

táborát bővíti: 
 
„Riverában nincs meg a Mussolini-féle viselkedés és hatalmaskodás sem; 

sokkal inkább csaknem barátságos a maga módján”. Ami pedig Primo puccsát 
és „hatalomvágyát” illeti, a szerző a diktátor pártját fogja, amikor kijelenti, 
hogy „tévedés azt feltételezni, hogy Primo de Rivera tábornok csupán holmi 
hatalomvágyból vette át a kormányt. Rivera elsősorban reformer, egy modern 
Cervantes, akinek egyetlen romantikus jellemvonása az az álma volt, hogy 
Spanyolországot modern eszközökkel visszahelyezze Európa térképére”277.  

 
Primo munkáját és a nemzet érdekében tervezett cselekedeteit dicsérendő az 

újságíró megjegyzi, hogy a tábornok „vágya az volt, hogy megmentse szülő-
földjét a […] csődtől valamint a széthullástól, és hogy biztos üzleti alapokra 
helyezze azt. Hogy ledöntse a mór és középkori udvarok falait amelyek a 
Pireneusokban kezdődtek!” 
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Ezt követően az újságíró rámutat arra a három problémára, amelyekben 
véleménye szerint Primo de Rivera nem engedett. Mindenekelőtt Marokkó 
kérdésében: először is, „jóllehet, szörnyűséges áron, de Rivera rendezte a 
marokkói–rif kérdést”. Másodszor a szeparatista mozgalom problémájával 
kapcsolatosan: „Katalónia a forradalom és az elszakadás határán volt…Rivera 
nem csupán elfojtotta azokat, de mindenki elfogult energiáit az egyesült nemzet 
irányába fordította”– véli Philips, aki a harmadik problémát a korrupcióban 
látta, amit gyakorlatilag összekapcsolt a hadsereg kérdésével: „a hadsereg, írja, 
folyamatosan összeesküdött” Primo ellen, „mert úgy érezték, azzal, hogy elvágta 
a további katonai korrupció lehetőségét, elárulta őket”.  

Mussolini és Primo de Rivera analógiáját tévedésnek találja: „a két férfi, 
ahogyan módszereik is, homlokegyenest eltérőek. De Rivera egy magányos fenyő, 
amellyel minden és mindenki szembefordul. Kevés jutott neki abból a személyes 
vonzerőből és ihletszerű tulajdonságokból, amelyek oly nagy szerepet játszottak 
Mussolini sikerében. Nem próbálta meg népének ősi szellemét és büszkeségét 
képzelőerejük révén felébreszteni, túl jól ismervén az ő gyengeségeiket ezen a 
téren, s tudván, hogy az a fejődés számára halálos lenne” – érvel Philips. 
Mindemellett véleménye szerint „Spanyolország kétségkívül csodálta de Riverát, s 
az intelligensebbeknek ma rettenetesen hiányzik”. Ugyanakkor az újságírónak az a 
meggyőződése, hogy „az egyház nem bízott meg Primóban, a nemesség irigyelte 
őt, s arra késztette a királyt, hogy hivatalosan ellenségeként foglaljon állást”, bár 
Philips azon a véleményen van, hogy „a király titokban hálás volt [Primónak] 
mindazért, amit Spanyolországért tett és a maga részéről rettegett attól, hogy 
lemondassa”. Philips úgy vélte, hogy „a diktátor hatékonyan nyomta el és tartotta 
féken” a politikai hatalmi harcokat, de „most, hogy Primo halott, ezek a 
pártviszályok elszabadultak, hogy darabokra tépjék egymást”278.  

A politikai megosztottságra utalva folytatja cikkét Philips: „a kommunisták és 
a szeparatisták, a szocialisták és anarchisták, a monarchisták és militaristák […] 
szép lassan felkelnek és újjáélesztik a káoszt; […] Primo de Rivera nem bukott el, 
inkább Spanyolország buktatta őt meg” – véli az amerikai újságíró, aki egyáltalán 
nem tartja nagyra a volt diktátor utódját, Berenguer tábornokot és kormányát:  

 
„D’Amaso Berenguer újonnan alapított kormánya kicsivel több jelentőséggel 

bír mint egy politikai szükséghelyzet vagy egy lélegzetvételnyi szünet”279. 
 

                                                      
278 Az oldalon olvasható idézetek Henry Albert Phillips idézett cikkében leírt 
gondolatok. PHILLIPS: i.m. 569–570. 
279 Uo. 570; 598. 
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A The Nation280 című folyóiratban a primoriverista rendszer bevezetéséről és 
az ország helyzetéről a puccs után mintegy két héttel olvashattak olvasóik 
először: „Spanyolország kormánya Európa legzsarnokibb kormánya, amennyi-
ben hajlandóak vagyunk eltekinteni az oroszországi és olaszországi átmeneti 
diktatúráktól” – szól Samuel M. Waxman szigorú ítélete; amivel azonban ellent-
mond az a véleménye, miszerint „a spanyolok magánemberként a legdemokrati-
kusabbak”281.  

Waxman a királyt is jellemzi cikkében, akit nem említ egy lapon a legjobb 
uralkodókkal: „a huszadik századi Spanyolországban a király még mindig isteni 
jogokkal uralkodik […] a nemességre, élethossziglan szenátorokra, katona-
tisztekre, magas rangú egyházi személyiségekre támaszkodva; Alfonz mind-
emellett a politikai rendszer foglya. Támogatásuk nélkül elveszítené állását, […] 
ők pedig elveszítenék előjogaikat. […] Spanyolország határain kívül az az 
általános hit, hogy Alfonz népszerű király. Ez nem igaz; félti az életét akárcsak a 
korábbi orosz cár […], pozíciója igencsak bizonytalan…”  

Spanyolország marokkói tevékenységét jelentéktelennek tartja: „a spanyol 
katonai műveletekről szóló jelentések vajmi keveset jelentenek számunkra. A 
spanyol lapok címlapra teszik a marokkói háborúról szóló híreket, amelyek oly 
szigorú cenzúra alá esnek, hogy napokba telik mire az igazság kiszivárog. Amint 
a lakosság értesül egy vereségről, már egy másik is megtörtént” – ítélkezik 
Waxman282.  

Primo de Rivera nem tolerálta a fennálló politikai rendszert bíráló gondol-
kodókat, egyetemi oktatókat, akik közül a filozófus Miguel de Unamunót szám-
űzetésbe küldte. A hírre az Egyesült Államok újságírói is felfigyeltek. 1924. 
áprilisában a The Nation Hendrik Willem Van Loon elemző írását közölte. 

                                                      
280 A The Nation című, baloldali folyóirat 1865 nyarán jött létre New Yorkban. 1881 és 
1900 között a New York Evening Post napilap heti mellékleteként jelent meg, majd újra 
aktuális eseményeket tűzött oldalaira, és az antiliberális irányzat felé mozdult el. A XX. 
század elejére – az Independent és a The Outlook mellett – USA egyik legrangosabb hír- 
és véleményközlő hetilappá nőtte ki magát. Kifejezetten magas szinten tárgyal politikai 
és kulturális témákat; irodalomkritikával foglalkozik és az amerikai mindennapokat 
elemzi, kommentálja oldalain. Szerkesztői a lap megalakulásakor kijelentették, hogy a 
lap „nem lesz egyetlen párt, szekta vagy testület sajtóorgánuma sem”. A The Nation, 
noha kategóriájában a legrégebbi sajtóorgánum az Egyesült Államokban, a 
sajtótörténettel foglalkozó kutatók, médiatörténészek figyelmét valahogy mintha 
mégsem tudta volna eléggé felkelteni – a rendelkezésre álló elemzések ugyanis vajmi 
keveset foglalkoznak az újsággal. [F.P.]; A lap a mai napig működik; HUDSON – 
McCLUNG LEE – MOTT: i.m. 379., http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nation; 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Outlook_%28New_York%29 (2011. november 15.) 
281 WAXMAN, Samuel M.: The Revolt in Spain. IN: «The Nation», 1923. szeptember 26. 
VOL.117. No. 3038. 322. 
282 Uo. 
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A szerző elítéli Primo de Rivera viselkedését, és a megtört irodalmár 
megsegítésére szólít fel: „Unamuno professzor szegény ember volt s mivel a 
kormány megtagadta, hogy kifizesse a Kanári-szigetekre szóló jegyét, most 
meglehetősen bizonytalan helyzetben van. Javasolnám, hogy a «The Nation» 
vállalja, hogy biztosítja a forrást, hiszen össze tudnánk gyűjteni az összeget 
Unamuno számára. Egy néhány dollár sokat jelent, ha pezetára átváltjuk 
azokat” – írja Van Loon283. 

 
1929-ben pedig már Primo de Rivera diktatúrájának első öt évéről 

olvashatunk elemzést, amelynek szerzője, William H. Hessler a tábornok 
eredményeit illetően pozitív mérleget ad: 

 
„Az eltelt öt és fél év […] bizonyította, hogy a nagyszerű Primo de Rivera, 

[…] abszolutista eszközökkel ugyan, mégis a két társadalmi rend – a nemesség 
és a klérus – hallgatólagos támogatásával, és valódi népszerűség hiányában 
irányította az országot. […] Az elmúlt öt és fél év tanúja volt a Spanyolország 
kormányzásában tapasztalható jelentős előrehaladásnak”.  

 
Arra a kérdésre, hogy melyek ezek a „jelentős előrelépések”, Hessler válasza 

az, hogy elsősorban az „egészségügy, vasutak és az ország egyéb iparágai […]; 
a kormányzati alkalmazottak abszurd mód hatalmas hadseregét csökkentették, 
éppúgy, ahogy a közigazgatásban is, vagyis a hadseregben és a tengerészetben 
Primo de Rivera elképesztő reformokat hajtott végre […], és a külkereskedelem 
is ösztönzést kapott. […] Ami pedig a külügyeket illeti – folytatja –, a diktatúra 
kielégítő módon konszolidálta Spanyolország helyzetét”.  

Hessler az érdemeket követően a Primo-rezsim hibáiról, mulasztásairól is 
listát készített: az újságíró szerint „nem biztosította az általános oktatás […] 
feltételeit”, aminek bizonyítéka „a műveltség még mindig elképesztően alacsony 
szintje”. Hessler meggyőződése továbbá, hogy a diktatúra „nem tett értékelhető 
erőfeszítést az agrárreformok kidolgozása érdekében [sem]”284. A tábornok és 
diktatúrája legnagyobb hibájául azonban azt rója fel, hogy „nem hozott létre 
semmiféle pártot vagy szervezetet amely fenntarthatná és állandósíthatná az 
1923-ban létrehozott rendszert”. Mindemellett egyfajta önkéntelen szimbiózist 
fedez fel Primo és XIII. Alfonz kapcsolatában: „a király és a Főnök kölcsönösen 
gyanakodtak egymásra, különösképpen azért, mert egyikőjük sem maradhatott 
fenn a másik nélkül” Mindazonáltal, szinte látnokként a diktatúra megbuktatásá-
ban a „káosz visszatérését” látja: „ha a diktatúra megbukik, és egy liberális 

                                                      
283 VAN LOON, Hendrik Willem: For Unamuno. IN: «The Nation», 1924. április 16. 
Vol. CXVIII. N o. 3067. 424.  
284 HESSLER, William H.: The crisis in Spain. IN: «The Nation», 1929. május 29. Vol. 
CXXVIII. N o. 3334. 657. 
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kormány váltja fel, 1923 zűrzavara valószínűleg visszatér. Ha a jelenlegi 
kormány enegdélyt kap saját «alkotmányos rendszerének» felépítésére, a 
diktatúra folytatódni fog, hatékonyabban ugyan, mint a parlamentarizmus, mégis 
aligha kínálna jobb életet a több millió erőlködő spanyol számára”285. 

 
Hessler primoriverista diktatúrát értékelő cikkét egy hónappal később Carleton 

Beals jellemzése követte a The Nation oldalain. Korábban láthattuk, hogyan bírálta 
Beals a korabeli spanyol oktatási rendszert. Ez alkalommal is erős kritikával él 
mind Primo de Rivera tábornok személyét, mind rendszerét illetően. Beals írását 
Primo de Rivera egy londoni lapnak tett nyilatkozatával vezeti be: „kormányozni 
jöttem, és kormányoztam” – jelentette ki a tábornok, amellyel kapcsolatban a 
szerző megjegyezte: „kétségtelenül el kell ismerni, hogy még nem dobták ki” . 
Beals szerint Primo de Rivera „egyfajta anakronizmus, mert maga Spanyolország 
egy anakronizmus, amely „feudális intézményeit babusgatja”.  

Primo de Riverát Beals egyfelől „Spanyolország gyarmati katasztrófáinak be-
tetőzésének, másfelől a marokkói ostobaság közvetlen és drága szüleményének” 

tartja. A tábornok által bevezetett diktatúrában a „spanyol konokságot” látja, mert 
szerinte Spanyolország továbbra is makacsul ragaszkodik „feudális dicsőségéhez”. 

Továbbá egy kimerült nemzetet lát, ahol tombol a politikai korrupció, amely 
véleménye szerint „Spanyolország egykoron hatalmas gyarmati birodalmának 
legfőbb öröksége”286.  

 
Az általunk elemzett észak-amerikai folyóiratok sorát a The Literary 

Digest287 zárja. Az eddig átolvasott sajtótermékek írásaitól az alábbiakban 
bemutatásra kerülő cikkek abban mutatnak különbséget, hogy nem a szerkesztő 
újságírók saját véleményét olvashatjuk, hanem más hazai és európai újságok 
gondolatait elemezve kapunk helyzetképet a spanyolországi eseményekről 1923 
szeptembere és 1930 januárja között eltelt időszakra vonatkozóan.  

 
A Primo de Rivera általi hatalomátvételt követő első, a témát érintő cikk a lap 

1923. szeptember 29-én látott napvilágot. A írás a „Spanyolország diktátora 
mögött álló erők”  címet kapta, mely a cikk felett egy nagyméretű, ujjongó, 
kalapjaikat magasan az égbe tartó, katonákat ábrázoló fotót mutat – kissé 
ellentmondásos képaláírással: „Spanyol győzelem után Marokkóban – De a 

                                                      
285 Uo. 658. 
286 BEALS, Carleton: Modern Spain. I. The Wreck of an Empire. IN: «The Nation», 
1929. június 26. Vol. CXXVIII. No. 3338. 760–762.  
287 A The Literary Digest című, amerikai, kanadai és európai lapok írásainak összefoglalását 
címlapjaira tűző hírelemző, véleményformáló hetilap megalapítására 1890-ben került sor. Az 
egyik legkedveltebb, igen befolyásos folyóirat. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Literary 
_Digest; http://en.wikipedia.org/wiki/The_Outlook_%28New_York%29 
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vereségek oly mértékben múlták felül a győzelmeket, hogy a spanyol hadsereg 
megbuktatta az otthoni kormányt”, mely talán már sejteni engedi a cikk 
hasonlóan kétoldalú, támogató és elítélő cikkeket felsorakoztató véleményeit.  

Szám szerint 13 különböző lap írását, s azok elemzését olvashatjuk egyetlen 
cikkben: a sort a baltimore-i Evening Sun cikkével indítja, majd sorra veszi a 
vezető spanyol-amerikai napilapnak nevezett New York-i La Prensa, a 
philadelphiai Public Ledger, a norfolki Virginian-Pilot, a washingtoni Star, a 
chicagói Daily News, a pittsburghi Post, a Kansas City-i Star, majd a New York 
Herald, a New York World, a The Combined New York Morning Newspapers, a 
Chicago Tribune, és végezetül a Cincinnati Post újságok cikkeit, véleményeit288. 

A The Literary Digest általunk kiválasztott cikkének írója úgy véli, a 
baltimore-i Evening Sun számára „van valami patetikus Spanyolország imperializ-
musbéli erőfeszítéseiben, melyek még egyszer forradalomba vezették őt”.  

A szerző értékelése szerint „er ős a hagyomány a spanyol uralkodó 
osztályokban, akikről azt mondják, visszanéznek azokra a régi időkre amikor 
Spanyolország gályái szelték a tengerek habjait, amikor a hatalmas kiterjedésű 
gyarmatok aranyban küldték adóikat, és Spanyolország kezében volt az európai 
hatalmi egyensúly”. De – folytatódik a cikk – „most Spanyolország a negyed-
osztályú hatalmak sorába hullott, mi több, Spanyolország uralkodásvágya 
vezette őt oda, hogy katasztrofális hadjáratba kezdjen Marokkóban, melyben a 
spanyol fegyvereket egyik csapás után érte a másik, azon tény ellenére, hogy a 
mór törzseket számban felülmúlták”289.  

A The Literary Digest ebben látja „a legutóbbi felkelés fő indokát, mely a 
spanyol parlament, vagy Cortes feloszlatásához, valamint a Rivera tábornok 
vezette, Alfonz király által elfogadott, katonai diktatúra kiépítéséhez vezetett”.  

A New York-i – spanyol nyelvű – La Prensa290 című lap első reakciójában 
azonnal bárminemű diktatúra ellen kiáltana, jelen körülmények között azonban 
áldásosnak találja a katonai diktatúrát, hiszen az majd „elpusztítja azt a 
szörnyűséges vírust, mely a nemzetet kínozza. Spanyolország megszabadul a 
legrosszabb fajtájú politikai kalandok egy csoportjától, és az embereknek intő 
példa lesz, bizonyítván, hogy az ország képes saját magát kormányozni az 
ékesszóló szónokok szavalásai nélkül is. Ez a jelenlegi diktatúra bíztató és 
vigasztaló aspektusa. Spanyolország – folytatódik a La Prensa cikke – hatalmas 
válságon megy keresztül. Ez jelentheti megmentését. A diktátorok folytathatják a 
politikai korrupció megsemmisítésére (irányuló) építő jellegű munkájukat. De ha 
őket magukat kell elpusztítani, az emberek ezt megteszik majd”291.  

                                                      
288 „Forces behind Spain’s Dictator.” IN: «The Literary Digest», 1923. szeptember 29. 
Vol. LXXVIII. No. 13. Whole No. 1745. 12–13. 
289 Uo. 12. 
290 http://en.wikipedia.org/wiki/El_Diario_La_Prensa  
291 „Forces behind …” uo. 
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A philadelphiai Public Ledger, a norfolki Virginian-Pilot, a washingtoni Star, 
valamint a chicagói Daily News szerkesztői, munkatársai kivétel nélkül 
egyetértenek abban, hogy ez a diktatúra az, amire Spanyolországnak szüksége 
van A Daily News újságírójának véleménye szerint „amitől Spanyolország 
leginkább szenved, nem más, mint a politikai élet, az elemi és technikai oktatás 
iránti általános közöny. Ha a mostani zendülés segít fokozatosan megteremteni a 
békét Marokkóban, és ha költségvetési kiigazításhoz, a madridi centralizált, 
bürokratikus kormányzásban becsületességhez, a mezőgazdaság megfelelő 
támogatásához, öntözéshez és útépítéshez, valamint ésszerű, az ipari kapcsola-
tokat is lefedő törvénykezéshez vezet, a legtöbb spanyolnak meglesz az oka, hogy 
mint jótékony fordulópontra tekintsen majd vissza”.  

Mindeközben a The Literary Digest cikkének írója értesülése szerint a 
„király, az egyház és a hadsereg továbbra is a törvény és stabilitás bástyái 
maradnak Spanyolországban”. A pittsburghi Post munkatársainak véleménye 
az, hogy „a felkelés meglehet, új élettel tölti majd meg az országot, de az is 
lehet, hogy csak súlyosbítja Európa bajait”.  

A The Ledger munkatársa pedig úgy véli, „ha Rivera tábornok nem felejti el 
egy diktátor elsődleges kötelességét – azaz, hogy megszabadítsa az országot a 
belső rendetlenségtől –, úgy ő lehet az ország megmentője, mint ahogyan 
Mussolini Olaszország megmentője volt, már ami a belső problémákat” illeti – 
olvashatjuk a The Literary Digest cikkében, amelynek szerzője a folytatásban 
számos amerikai figyelmeztetését tolmácsolja, azaz, hogy Rivera tábornok a 
Mussoliniével egyező hatalomhoz vezető utat járta. A Kansas City-i Star szerint 
„a spanyol hadsereg az olasz Fascista szerepét játszotta”, és hozzáteszi, hogy 
XIII. Alfonz király – hogy ne kelljen szembeszállnia „ezzel a kedélytelen spanyol 
felkeléssel – valamiféleképpen az olasz III. Viktor Emánuel szerepét játszotta”292. 

A folytatásban a New York Herald cikkét idézi a The Literary Digest, amiben 
további véleményt ismerhetünk meg a spanyol és az olasz diktatúrák párhuzamát 
illetően. A cikk szerzője úgy véli, hogy „a spanyol felkelés meglepő párhuza-
mokat mutat a fascista mozgalommal. Nem volt dinasztia-ellenes – írja a szerző 
–, nem a szuverén monarchikus intézményekkel állt szemben. Éppúgy, mint a 
fascista mozgalom, egy, a népre és a királyra ráerőltetett eredménytelen és 
inkompetens minisztérium ellen irányult. [...] Egyik mozgalom esetében sem volt 
kérdéses a király iránti lojalitás”293. 

Egy meg nem nevezett „külföldi tudósító” szerint „a spanyol coup d’êtat, 
mely a spanyol kabinet lemondásában és egy, minden spanyolországi katonai 
kerületet képviselő katonai direktórium felállításában – élén Rivera tábornokkal 
– tetőzött, csaknem az egész mediterrán partvidéket diktátorok kezébe helyezi”. 

                                                      
292 Uo. 
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A New York World munaktársának véleménye az, hogy „a hadsereg vezetői 
belefáradtak abba, hogy a végzetes marokkói hadjárat bűnbakjaivá tegyék őket, 
míg a polgári kormányzás eredménytelen”. Egy külföldi tudósító pedig úgy 
látja, „több, mint 200 ezer férfit vetettek be Marokkóban csak azért, hogy 
legyőzzék őket”. Ezt követően a philadelphiai Public Ledger azt magyarázza, 
hogy „a széleskörű társadalmi és ipari nyugtalanság, valamint a kormány 
hanyag magatartása a barcelonai sztrájkoló szindikalisták kezelését illetően 
mind hozzájáruló okai voltak a jelenlegi felfordulásnak, és éretté tették 
Spanyolországot egy felkelésre”.  

A The Literary Digest szerkesztői az előbbiekhez hozzáteszik még a New 
York Herald című lap vélekedését is, mely szerint „a kormányok 1912 óta tartó, 
a spanyol marokkói térség pacifikációjának sorozatos sikertelenségéből 
valamint az ezt kísérő hatalmas pénzkiadások és súlyos emberi veszteségekből 
kialakuló helyzetek kedveztek a nemzeti és politikai nyugtalanságnak. A két évvel 
ezelőtti végzetes hadjárat, amelyben a legerősebb, Marokkóban lévő spanyol 
helyőrség közül néhány a törzsek kezébe hullott, és két spanyol sereget vagy 
megsemmisítettek, vagy foglyul ejtettek, mélységesen felkavarta a nemzetet és 
lármás felkelésekhez vezetett Madridban és más spanyol nagyvárosban”. 

Talán nem véletlenül igyekeznek a politikai események kutatói, elemzői, s az 
újságírók párhuzamot keresni Primo de Rivera spanyol és Mussolini olasz 
diktatúrája között. A cikkben olvashatunk egy idézetet, melyet Primo de Rivera 
egy konferencián elhangzott beszédéből vett a szerző: „olyasféle nemzetőrséget 
fogunk szervezni, mint amilyenek a jelenlegi fasiszta szervezetek Olaszországban”. 
A The Literary Digest ezen cikkének záró soraiban pedig a király személyét és 
szerepét illető véleményt olvashatunk William Simms, a Cincinnati-i Post külföldi 
megfigyelőjének tollából. Az ő véleménye nem más, mint hogy „XIII Alfonz 
király, azáltal, hogy engedi a forradalmárokat a maguk útját járni, csatlakozott 
Európa többi báb királyához, akiknek egyenként nem lesz több valódi hatalma, 
mint annak a helyes kis ’izének’ az autómobilok hűtősapkáján”294.  

A folyóirat ugyanezen számában még egy cikk látott napvilágot a spanyol 
események kapcsán „Valami rothad Spanyolországban” címmel. Szerzője a 
„spanyol események effajta kommentálását” ugyan „butá” -nak és „nyers” -nek 
nevezi, azonnal magyarázatot is ad minderre: több külföldi kiadó úgy véli, ez a 
„«valami rothad Spanyolországban»-kijelentés a spanyol seregek Marokkóban 
elszenvedett vereségeinek, a nemzeti pénzügyek elégtelen állapotának, a hadsereg 
külföldön történő szolgálatához való hozzáállásának és – a londoni Statist című 
lap szerint – annak a ténynek köszönhető, hogy a spanyol ipar és kereskedelem az 
elmúlt másfél évben csekély előrelépést mutat 1921-es pozíciójukhoz képest”295. 

                                                      
294 „Forces behind …” Idézetek a 13. oldalon. 
295 „Something is rotten in Spain.” IN: «The Literary Digest», 1923. szeptember 29 Vol. 
LXXVIII. N o. 20. 
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* * * 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az észak-amerikai sajtó erős 
figyelemmel kísérte az európai eseményeket és – különösen a fentiekben 
bemutatottak esetében kijelenthetjük – a kontinens határain belül az akkoriban 
azonban egyébként jelentéktelen politikai erőként számon tartott Spanyol-
országban történtekre is. A folyóiratok közül mindegyikről elmondható, hogy 
részletes beszámolókat, elemzéseket készített Primo de Rivera 1923. szeptember 
23-án véghezvitt katonai puccsát követő alig egy-két héten belül. Némely írás 
egészen lágy hangvételű, míg mások szigorúbbak – jól mutatja ez a korabeli 
rendszer mérlegének mindkét oldalát. A bemutatott hetilapokban az a közös 
vonás, hogy mindegyik felfigyelt a Mussolini diktatúra megismétlődésének 
lehetőségére, ami alkalmat adott a két diktátor személyiségének és politikai 
programjának összehasonlítására.  

Azonban az is kitűnt az elemzések során, hogy noha nincs egységes 
állásfoglalás, a szerzők többsége mégis elvetette a Mussolini–Primo analógiát, a 
cikkek tanúsága szerint Mussolini sokkal színesebb, és ezáltal sikeresebb, 
ugyanakkor jóval agresszívabb politikai képet mutatott.  

A spanyol rezsim gyengeségei is felkeltették az észak-amerikai folyóiratok 
szerkesztőinek figyelmét, s általában ugyanazokkal a problémakörökkel foglal-
koztak. Mindent egybevéve elmondható, hogy a korabeli észak-amerikai olvasó 
igen színes és gazdag, bár ellentmondásos megítélést tartalmazó képet kaphatott 
az akkori Spanyolországról.  

Ami pedig a marokkói eseményeket illeti, az újságírók véleménye egységes-
nek tűnik: mindannyian megvetik a hadjáratokat, és érveléseikben is egyeznek: a 
gyarmatait megtartani képtelen Spanyolország nem olyan erős már mint egy-
koron volt; véleményük szerint tehát az hatalmas pénzösszegeket felemésztő, és 
emberáldozatokat követelő háború csupán az ország problémáinak súlyosbítá-
sára, válságuk mélyítésére szolgált, s az ország elégedetlenségét fokozták.  

Primo de Rivera személyével, kül- és belpolitikai, gazdasági és katonai téren 
szerzett (bal)sikereivel kapcsolatosan a legkevésbé sem egységesen ítélkeztek a 
korabeli újságírók; véleményük a skála két szélső pontja között változott. Mégis 
talán több az a cikk, amely nem bírál nagyon keményen, és nem egyszer 
találkozhattunk elismerésekkel is.  

Mindazonáltal a véleményből markáns vonulatként bontakozik ki egy 
progresszív, rendet és haladást vállaló diktatúra képe, miközben erős liberális 
kritika is megjelenik a rendszerrel szemben. 
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Az Egyesült Államok és Hispán-Amerika a primoriverista sajtóban 

Primo de Rivera tábornok 1923-as puccsát a spanyolországi sajtó többsége 
kezdetben pozitív fogadtatásban részesítette, élén az 1897-ben létrejött La Corres-
pondencia Militar című lappal, amelynek szerkesztői „a haza megmentőjét”  
remélték látni a diktátor személyében. A tábornok a puccsot követően a Katonai 
Direktórium vezetőjeként az 1923. december 18-i királyi dekrétum értelmében 
felfüggesztette az alkotmányt és bevezette az előzetes sajtócenzúrát is, amivel 
kapcsolatban fontos megjegyezni: a kommunista kiadványokat nem érte retorzió296. 

A kisnemzetek sajtója azonban megsínylette a diktatúra intézkedéseit.  
A baszk nacionalista sajtó széthullott, lapjait Amerikába menekítették: az 

Aberri című lap New Yorkba, a Patria Vasca Mexikóba, míg a Nación Vasca az 
argentin fővárosba települt. A fiatal gallego sajtó is hanyatlásnak indult, de a 
főbb lapok – mint pl. A Nosa Terra és a Nós – sikerrel vették a legnehezebb 
akadályokat is, és sikerült fennmaradniuk.  

A katalán lapok sorsa eltérően alakult: a radikális Estat Catalá című lap 
megszűnt, míg a nagyobb befolyással rendelkező La Veu de Catalunya, és a La 
Publicitat című lapok például különösebb nehézség nélkül működhettek tovább. 
Primo de Rivera tábornok úgynevezett „félhivatalos feljegyzéseken” (notas 
oficiosas) keresztül erkölcstanító és didaktikai hangnemben igyekezett legitimi-
zálni az aktuális politikai rendszert, a kormány tevékenységét, s lerombolni a 
vele szemben kialakult negatív megítélést.  

A diktatúra hivatalos sajtóorgánumként az 1924-ben megszűnt La Acción 
folytatásaként 1925-ben született La Nación című napilapra támaszkodhatott. A 
La Correspondencia de España című lap 1925-ben megszűnt, és az El Imparcial 
is megindult a lejtőn – de a diktatúrát sikerült túlélnie. Az 1898-as, valamint az 
1914-es nemzedékeknek sikerült visszaszerezniük szerepüket, s a liberális, 
valamint baloldali sajtóban – El Sol, a La Voz, az El Liberal, valamint az España 
hasábjain – közzétett publikációikban fejezték ki a rendszerhez fűződő 
viszonyukat, bírálatukat297. 

                                                      
296 GÓMEZ APARICIO: i.m. 31–37; 45–53; 58–60., SCHULZE SCHNEIDER, Ingrid: La 
Prensa Político-Militar en el Reinado de Alfonso XIII. Madrid: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2003. 370., http://lacomunidad.elpais.com/memoria-historica/2010/10/ 
30/la-correspondencia-militar; http://bdh.bne.es/bnesearch/HemerotecaSearch.do; RUIZ 
ACOSTA: i.m. 581., SEOANE, María Cruz – SAIZ, María Dolores: Cuatro siglos de 
periodismo en España. Madrid: Editora Alianza, 2007. 180–181. 
297 GÓMEZ APARICIO: i.m. 38–39; 41–45; 126–132., SÁNCHEZ PRIETO: i.m. 80–81., 
SEOANE – SÁIZ: i.m. 181–182., http://bdh.bne.es/bnesearch/HemerotecaSearch.do; 
jsessionid=107707FD562C04A99BC81D0662C86D75 (2011. december 7.) 
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A diktatúrával szembeni polgári ellenállás értelmiségi szimbólumává lett a 
száműzetésbe küldött Miguel de Unamuno, aki José Ortega y Gassettel együtt 
1927 és 1929 között az Hojas Libres című folyóiratban publikált298. Fontos 
megemlíteni még Carlos Esplá España con Honra című lapját, valamint a La 
Nación és a La Prensa nevű Buenos Aires-i újságokat, amelyek hasábjain 
szintén olvasható volt a spanyolok diktatúrát elítélő véleménye. A politikának 
teljesen hátat fordítva, Ortega y Gasset megalapította a Revista de Occidente 
című művészeti és irodalmi lapját, melyben filozófiai és esztétikai témájú cikkek 
kaptak helyet.  

A latin-, valamint észak-amerikai témák vonatkozásában az előzetes 
sajtócenzúra – természetszerűleg – nem hatott a korabeli nyomtatott sajtóra. Miért 
is hatott volna, amikor a lapok a hispán-amerikai ügyek egyfajta szóvivőjévé 
váltak ez időszak alatt: a különböző lapok hasábjain – politikai hitvallásuktól 
függetlenül – nagy számban olvashatunk az amerikai köztársaságokkal foglalkozó 
cikkeket, melyek lehetnek rövid, tömör hírblokkok, vagy terjedelmes, 
véleményformáló, elemző írások. 

Kiváló például szolgál a fent említettek bizonyítására a madridi El Sol299 című 

                                                      
298 SEOANE – SÁIZ: i.m. 190., GÓMEZ APARICIO: i.m. 80–82. 
299 Az El Sol című napilapot Nicolás María de Urgoiti, a tekintélyes és erős La Papelera 
Española elnevezésű vállalat igazgatója alapította Madridban 1917-ben. Az El Sol nem 
csupán a legjobb hazai újságnak járó elismerést vívta ki magának, de a közvélemény Európa 
egyik legszínvonalasabb lapjaként tartotta számon. Teljes függetlenséget hirdetett és a művelt 
liberális burzsoáziát célozta meg olvasóközönségéül. Jelentősen hozzájárult a korabeli 
spanyol sajtó felfrissítéséhez, megújításához, ám alapítója nem érte be ennyivel: feltett 
szándéka ugyanis az volt, hogy a lap segítségével a korabeli spanyol politikai és társadalmi 
helyzetet befolyásolni képes tényezővé váljék. Magas árát a támogatás hiányával és az 
előállítási költségekkel magyarázták. José Ortega y Gasset és Salvador de Madariaga Sancho 
Quijano írásait is olvashatjuk a lap hasábjain. Az El Sol a kor értelmiségének szóvivőjévé 
vált. José Ortega y Gasset „Berenguer hibája” (El error Berenguer) címmel 1930. 
novemberében írt monarchiaellenes cikkével azonban gyakorlatilag a lap halálos ítéletét írta 
alá. Ortega y Gasset ugyanis, miután az év elején megbukott primoriverista diktatúra gyors 
mérlegét adta, miszerint az – egyéb vétkein túl – „törvénytelenül, felelősség nélkül működött, 
[…] brutális módon, s tisztességtelenül benyomult a magánszférába”, a Monarchiával 
szemben is súlyos bírálattal élt: „fogalma sincs a polgári kötelességről, komolytalan; mely a 
spanyol bűnökre történő spekuláción kívül egyebet sem tett, s politikája abból áll, hogy ezt 
saját kizárólagos kényelme érdekében kihasználja”. Cikkében, melynek sokszorosítása tilos 
volt, az irodalmár a Monarchia „halálát” kívánva zárja: „Delenda est Monarchia”. Ezt 
követően nem sokkal Urgoiti elveszítette a lapot, s az Manuel Aznar kezébe kerülve 
gyakorlatilag elsorvadt, 1939-ben pedig megszűnt. Az El Sol számait hiánytalanul 
megtaláljuk a madridi Spanyol Nemzeti Könyvtár internetes sajtóarchívumában, amelyhez 
korlátlanul és ingyenesen férhet hozzá az olvasó: http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 
(2012. november 24.) SEOANE – SÁIZ: i.m. 183–184., SÁNCHEZ PRIETO: i.m. 77–78., 
ORTEGA y GASSET, José: El Error Berenguer. IN: «El Sol», 1930. november 15. 1.  
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napilap. „Ibér-amerikai feljegyzések” címmel megjelentetett cikkében mintha 
egyenesen a spanyol-amerikai köztársaságok nagykövetének szerepébe bújt volna. 
A szerkesztők kijelentik, miszerint „a lap Spanyol-Amerika minden egyes 
országában képviselőt akar tartani”, ugyanis meggyőződésük, hogy „ez a módja 
annak, hogy a lap oldalaira hozzák azon népek életét, mely oly nagyon fontos a 
spanyol nemzet számára”300. 

Az El Sol mellett az ABC Madrid301 című napilap szerkesztője, Alcañines is 
felfigyelt a Spanyolország és egykori gyarmatai között fenntartott diplomáciai 
kapcsolatok igencsak erőteljes hiányosságára. Spanyolország „diplomáciai 
képviseletéről”  szóló cikkét arra használta fel, hogy szembesítse olvasóit a keserű 
valósággal, mely szerint „némely [köztársaság] esetében Spanyolországnak nem 
létezik követsége [sem]”. Ugyanakkor „másokban – teszi hozzá – a követséget 
nagyköveti szintre kell emelni”. Alcañines szerint „ez a helyzet Chile […], Mexikó 
[…], Kolumbia […] Peru […] és Venezuela […] esetében” – szemben az 
Amerikai Egyesült Államok és Spanyolország XVIII. század végén rendszeressé 
vált, sőt, 1914 óta nagyköveti szinten működő diplomáciai kapcsolataival302. 

                                                                                                                                   
A cikk elolvasható az El Sol Internetes archívumában, amely a Biblioteca Nacional 
weboldalán keresztül érhető el: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000435614 
&page=1&search=&lang=en (2011. december 7.) 
300 „Notas Iberoamericanas – Nuestro redactor en Santiago de Chile.” IN: «El Sol», 
Madrid, 1924. február 20. 1. 
301 Az ABC a XX. századi spanyol újságírás első, valamint Madrid legrégebbi, de máig 
működő napilapja. 1903. január elsején hozta létre a Blanco y Negro című folyóirat 
alapítója, Torcuato Luca de Tena, aki Németországban végzett tanulmányainak köszön-
hetően egy, a spanyolországinál modernebb és haladóbb szellemiséggel, valamint az 
ipari kultúra ismeretével tért vissza, hogy aztán saját hazájában egy igen magas szintű 
hírlapot hozzon létre a kor legtekintélyesebb szerkesztőinek segítségével, akik különös 
gondot fordítottak a külső megjelenésre éppúgy, ahogy a tartalomra is. A lap alaki 
modernsége azonban – világít rá tanulmányában Miryam Sánchez – erőteljes 
konzervatív beállítottsággal keveredett, amelynek segítségével, továbbá a Monarchia, az 
egyház és a család intézményének abszolút támogatójaként a szerkesztők Madrid, 
valamint a provinciák fővárosainak középrétegeihez kívántak szólni. A hetilapként 
napvilágot látott ABC-t 1905 óta naponta forgathatják az olvasók. SÁNCHEZ PRIETO: 
i.m. 76–77., http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_y_Negro_%28revista%29; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Luca_de_Tena_y_%C3%81lvarez-Ossorio; 
http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_%28newspaper%29 (2011. december 7.) 
302 A cikk szerzőjének igazat adhatunk. Megvizsgálva Spanyolország Hivatalos 
Útmutatójának adatait, s azt összevetve az elemző historiográfia kutatási eredményeivel, 
valóban elmondható, hogy a Konzuli Hivatalok (Oficinas Consulares) kiegyensúlyozott, 
intenzív, és igen nagy – átlagosan 20 és 40 fős – létszámú működésétől a diplomáciai 
küldöttségek aktivitása messze elmaradt: Ecuador esetében például semmiféle 
diplomáciai képvieletről nem beszélhetünk, Bolívia követsége is csupán a primoriverista 
diktatúra idején jött létre. A latin-amerikai köztársaságok közül – mint ahogyan azt 
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Mindazonáltal az Egyesült Államok tekintetében Alcañines megjegyzi, hogy 
az észak-amerikai magatartás „a kontinensen egyáltalán nincs összhangban a 
spanyollal”, mi több, „éppen ennek ellenkezőjéről beszélhetünk, hiszen – mint 
írja – [az USA] Santiago [de Chile]-i követségének rangját már évekkel ezelőtt 
legmagasabb szintre emelte”303.  

Következésképpen a cikk szerzője [Spanyolország] „ezen nemzetekben való 
diplomáciai képviselete kérdésében a lehető leggyengédebb felülvizsgálatot” 
sürgeti304. A folytatásban Alcañines arra a chilei rendelkezésre hívja fel olvasói 
figyelmét, melynek értelmében „Chilében a Királyi Akadémia helyesírása lesz a 

                                                                                                                                   
korábbi fejezetünkben bemutattuk– a diktatúra éveiben az erőfeszítések ellenére 
Argentínán kívül csupán Chile és Kuba esetében volt előrelépés; «GUÍA OFICIAL DE 
ESPAÑA», 1923–1930., PEREIRA CASTAÑARES – CERVANTES CONEJO: i.m. 
112–139., ALCAÑINES, El Bachiller: Representación Diplomática. IN: «ABC Madrid», 
1923. szeptember 20. 6. 
303 Az Egyesült Államok Latin-Amerika köztársaságaival fenntartott kapcsolatai terén 
kétségkívül előrébb járt, mint Spanyolország: Mexikó esetében például már 1898-ban 
döntés született a diplomáciai képviseletek nagyköveti szintre emeléséről. A Chilével, 
Argentínával, és Peruval fenntartott diplomáciai kapcsolatok Woodrow Wilson idején 
emelkedtek a legmagasabb rangra: előbbi két ország esetében 1914-ben, míg utóbbiban 
1920-ban; a havannai küldöttség nagyköveti szintre emeléséről a következő évben, de 
már Warren G. Harding elnökségének idején született megállapodás.  
http://www.usembassy.gov/; http://www.state.gov/; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Chile; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Argentina; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Bolivia; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Colombia; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Peru; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Uruguay; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Paraguay; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Mexico; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Nicaragua; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_El_Salvador; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Dominica; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Guatemala; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Ecuador; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Honduras; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Cuba; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Panama; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Costa_Rica; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Venezuela 
(2011. november 26.) 
304 Figyelemre méltó az „elszólás”, amely Spanyolországot Latin-Amerika számára nem 
egyszerűen egy külhatalomnak, hanem „az anyaországnak” minősítette; ALCAÑINES: 
i.m. 6. 



 141 

mérvadó, ezzel vetve véget az országban jelenleg uralkodó fejetlen és mérhetetlen 
írásbeli különbözőségnek”, mely rendelkezést a spanyol újságíró Chile az „anya-
ország iránti szeretetének világos megnyilvánulásaként” értékel. Ennélfogva nem 
csupán a Chile és az Egyesült Államok közötti diplomáciai kapcsolatok rangja, 
valamint a szubkontinensen megnyilvánuló észak-amerikai magatartása, hanem a 
chilei határozat miatt is indokoltnak látja egy spanyol „nagykövet jelenlétét”, 
mely véleménye szerint „valószínűleg alkalmat teremtene a kereskedelmi szerző-
dések […] tanulmányozásához, melyek – teszi hozzá – sürgősek és fontosak”.  

Cikkét befejezendő „Madrid kormányához” fordul, afelől biztosítván a 
testületet, hogy amennyiben kérése „meghallgattatik, Spanyolország nem kevés 
előnyhöz juthat ily módon”. Alcañines reakciója érthető. Spanyolország méltó 
pozíciója, valamint a Spanyolország korabeli nagyhatalmak általi elismerésének 
oly nagyon áhított visszaszerzése felé vezető út kétségkívül a diplomáciai 
kapcsolatok megerősítésén át vezethetett.  

Spanyolország tehát – így látja Alcañines – nem vesztegetheti idejét, és nem 
szalaszthatja el a kínálkozó alkalmat. Az Egyesült Államok chilei diplomáciájában 
Alcañines az igazi – rendszerint betolakodásként értékelt – észak-amerikai 
szándékot véli felfedezni. Ezért tartja az adott „kereskedelmi szerződéseket” és 
azok „tanulmányozását” annyira „sürgősnek és szükségesnek”305. 

* * * 

Miguel Primo de Rivera diktatúrája időben szinte pontosan egybeesett Calvin 
Coolidge elnökségével. Az Amerikai Egyesült Államok 30. elnöke, az 
„amerikai talány”306, annak ellenére, hogy népének első embere lehetett, nem 
volt az Egyesült Államok akkori – immár határozott kontúrokkal rendelkező – 
külpolitikájának vezéregyénisége307.  
                                                      
305 Uo. 
306 Robert Sobel az elnökről írott életrajzi könyvének a Coolidge: An American Enigma 
címet adta; könyvét az An Eagle Publishing Company adta ki Washingtonban 1998-ban. 
307 Az USA 1920-as évekbeli külpolitikája erősen megosztotta, s talán máig megosztja a 
historiográfiai véleményeket. A dilemma abban áll, vajon a nevezett időszakban az USA 
valódi elszigetelődő politikát folytatott –e vagy sem. A kérdésre Robert Alphonso Taft 
szenátor, a néhai William Howard Taft elnök fia kérdéssel válaszolt, miszerint: „hogyan 
is lehetne az USA izolacionista, amikor folyton háborúkba, szerződésekbe és mindenfajta 
nemzetközi kapcsolatba bocsátkozik?”. Az amerikai történész Frank Freidel valamivel 
diplomatikusabb választ adott, bár ő sem vélte felfedezni az észak-amerikai magatartás-
ban a világ ügyeitől való elszigetelődésre való törekvést. Úgy látja, az USA a „maga 
feltételei szerint” óhajt a nemzetközi politikában részt venni. Freidel szerint „az 
amerikaiak hitték, hogy új világrend születik. De olyan, amelyet az Egyesült Államok 
alakít ki és irányít”. Az amerikai elszigetelődési politika kérdésében a legkeményebb 
vélemény talán William Appleman Williams történésznek tulajdonítható, aki az észak-
amerikai elszigetelődés jelenségét „puszta legendának” tartja: „a széles körben 
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Az észak-amerikai érdeklődés egyik iránya – különösen Woodrow Wilson 
elnöksége óta – egyértelműen Latin-Amerika felé mutatott. S aki ebben az 
időszakban ezt az iránytűt kezében tartotta, nem volt más, mint az Amerikai 
Egyesült Államok külügyminisztere, a „kiváló szellemi képességekkel bíró” 
államférfi, Charles Evans Hughes, aki már Harding idején is gyakorlatilag 
teljhatalmat kapott a külügyek terén. Személyisége uralta később a – 
különösképp a karibi-térségbeli erőfeszítéseiben megnyilvánuló – észak-
amerikai diplomáciát, melyről a történetírás mint a korszak diplomáciai 
tevékenységének legtermékenyebb területéről ad számot308. 

A madridi ABC éppúgy, mint a barcelonai La Vanguardia309 – részletesen 
tárgyalva a latin-amerikai eseményeket – gyakorta említik Coolidge elnök, 
                                                                                                                                   
elfogadott feltételezés, miszerint az Egyesült Államok izolációs politikát folytatott 1920 
és 1932 között nem más, mint legenda”. Williams úgy véli, a nevezett időszakot és 
politikáját „a világ ügyeibe történő tudatos, szándékos, és erőteljes beavatkozás” 
jellemezte. Ellentmondást nem tűrően kijelenti, hogy „távol az izolációs politikától, az 
Egyesült Államok külkapcsolatait 1920-tól 1932-ig kifejezett és kiterjedt beavatkozás 
jellemezte – a világ többi nemzeteinek ügyeibe avatkozásával egyetemben”. Továbbá sok 
érintett politikusról, azaz az elszigetelődés mellett látszólag lándzsát törőkről kijelenti, 
hogy „tulajdonképpen elkötelezett hívei voltak az amerikai hatalom kiterjesztésének 
[…], és soha nem gondoltak az USA elszigetelésére; […] sokkal inkább valószínűnek 
látszik az, hogy az amerikai külpolitika központi témája éppen az Egyesült Államok 
terjeszkedése volt.”; DUROSELLE: i.m. 159., FREIDEL – BRINKLEY: America in the 
Twentieth Century. New York: Alfred A. Knopf, 1982. 155., APPLEMANN 
WILLIAMS, William: The Legend of Isolationism in the 1920’s. IN: APPLEMANN 
WILLIAMS, William  The tragedy of American diplomacy. Cleveland; New York: The 
World, 1959. 1; 4–5; 77–118. 
308 Hughes latin-amerikai politikájában „kiemelkedik két összekapcsolódó, de eltértő 
természetű vonulat: egyfelől megállapodásokat kötni [i.e. Hondurasban, Nicaraguában, San 
Salvadorban, majd később a Chile és Peru között a Tacna y Árica térség miatt kirobbant 
vitája kapcsán], továbbá megtisztítani a Monroe-doktrínát, hogy világosabb, 
elfogadhatóbb és még erőteljesebb legyen”, azaz – írja könyvében Jean-Baptiste Duroselle 
– „megszabadítani a Monroe-doktrínát a «Roosevelt Korolláriumtól»”  a szubkontinensen; 
DUROSELLE: i.m. 190–193., MURRAY, Robert K.: The Harding Era. Warren G. 
Harding and his Administration. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1969. 327–
328., PERKINS, Dexter: Charles Evans Hughes and American Democrat Statesmanship. 
Boston: Little Brown, 1956. XVI., http://www.questia.com/PM.qst?a=o&docId=869975 
(2011. november 29.) 
309 A katalán főváros La Vanguardia című lapját Carlos és Bartolomé Godó üzletembereknek 
köszönheti. 1881-ben mint „politikai hirdetési és hírlapot” (Diario de los políticos de avisos 
y noticias) vehették először kezükbe az olvasók. Kiadói és szerkesztői a Liberális Párt egyik 
frakciója kommunikációs eszközének szánták, amely a barcelonai tanács feletti irányítást 
kívánta megszerezni. Pártújságként való működése azonban hat évvel később abbamaradt; 
1888-tól a La Vanguardia már független lapként jelent meg. Spanyolország egyik legrégebbi, 
mai napig működő, immáron mind spanyolul, mind pedig katalánul megjelenő napilapja. Ma 
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valamint Hughes külügyminiszter nevét, és az Egyesült Államok pánamerika-
nista politikája a Spanyolország pánhispanista politikájának védelmére siető 
spanyol sajtó heves reakcióját váltotta ki.  

A spanyol külpolitika erősödő latin-amerikai ágának köszönhetően 
Kolumbusz Kristóf karavellájának 1492. október 12-i, az Újvilágba való 
megérkezését fémjelző nap megszűnt kizárólag spanyol ünnepi kiváltság lenni, 
és a (hispán) „Faj Ünnepe”-ként (Fiesta de la Raza) az egész hispán világ közös 
múltját, kultúráját, nyelvét és vallását dicsőítő, immáron interkontinentális 
ünneppé vált. „Október 12-e, Kolumbusz napját alapvetően spanyol ünnepként 
tartották számon – az Egyesült Államokban nem kevésbé, mint Spanyol-
országban és Spanyol-Amerikában” – írja könyvében Carlton J. H. Hayes. 

Ennek ékes bizonyítéka volt a Chicagóban 1893-ban megrendezett 
világkiállítás, amire Észak-Amerika lázasan készült a kolumbuszi felfedezés 
negyedik centenáriumának megünneplésére még akkor is, ha sok amerikai – 
köztük éppen Hayes is – tudta és elismerte, hogy „jóval előtte jártak már 
skandinávok Észak-Amerika partjainál, s hogy még annál is sokkal korábban 
mongolok és polinézek találták meg útjukat a Bering-szoroson, vagy a Csendes-
óceánon át, s adtak ősöket az amerikai indiánoknak. Mégis – folytatja Hayes – 
az igazán jelentős esemény Amerika europeizálása, az Atlanti Közösség 
megteremtése, s ez – ismeri el az amerikai diplomata – spanyol támogatással 
indult útjára”310. A sikerrel megrendezett kiállítást, amely az „egész történelem 
egyik legnagyobb eseményének 400. évfordulójának megünneplésében egyesí-
tette a Föld nemzeteit”311, egy bő évtizeddel később követte a gondolat, 
miszerint október 12-ét nyilvánítsák hivatalosan Kolumbusz, azaz egész 
Amerika napjává: 1910. áprilisában William Shulzer kongresszusi képviselő 
benyújtotta az Egyesült Államok Alsóházának „a törvényjavaslatot hogy 
október tizenkettedikét minden évben törvényes ünneppé nyilványítsa, s nevezze 
«Kolumbusz-nappá»: Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusán összeült 
Szenátusa és Alsóháza iktassa törvénybe, hogy október tizenkettedike minden 
egyes évben – Amerika Kolumbusz Kristóf által történt felfedezésének 
évfordulója lévén – legyen törvényes ünnep, kapja meg a Kolumbusz-nap 
                                                                                                                                   
az ország negyedik legfontosabb és legnagyobb példányszámban eladott sajtóorgánumaként 
tarthatjuk számon az El País, az El Mundo és az ABC után. Érdekessége továbbá, hogy az 
egyetlen olyan kisnemzeti lap, amely az összes politikai hatalomváltást és politikai 
rendszerváltozást túlélte. Az újság liberális, centralista beállítottságú értékrendet közvetít. 
Aktuális kiadványai mellett ma az interneten régi, archivált példányai is megtalálhatók. 
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia; http://www.lavanguardia.com/; 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/ (2011. december 7.) 
310 HAYES: i.m. 6–7. 
311 «THE RELIGIOUS HERALD»: Picturesque Chicago and Guide to the World’s Fair. 
Hartford: D. S. Moseley, 1893. Preface, xiii.; http://www.archive.org/stream/pictures 
quechica00hartrich#page/n17/mode/2up (2011. november 29.) 
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elnevezést, s tulajdonképpen ugyanilyen módon mint szeptember első hétfője 
most már minden évben törvényes ünnep és munkaszüneti nap” – szól a javaslat, 
amelyet a politikus az alábbiakkal indokolta: 

 
„Amerika 1492. október 12. napján Kolumbusz Kristóf által történt 

felfedezése nagyszerű korszakot jelzett a világ történelmében, s oly sokat tett az 
emberiségért és civilizációért, amennyit húsz évszázad bármely egyedülálló 
eseménye. Elsöpörte a sötét korok pókhálóit, forradalmasította a tudományt, 
halálos csapást mért a babonára, felélesztette a tanulást, stimulálta az emberi 
erőfeszítést, még nagyszerűbb lehetőségek útjait nyitotta meg, megváltoztatta a 
világtérképet; magasabb szintre emelte az ember(isége)t, s egy óriási lépéssel 
előrébb lökte a fejlődés menetében, az Óvilágnak egy Új világot adott. Minden 
tisztelet és minden dicsőség Kolumbuszt, minden idők egyik legnagyobb hősi 
alakját illeti. Ha létezik olyan esemény Amerika történetében, amelynek emléket 
kellene állítani, az a felfedezés napja, s megítélésem szerint a nyugati félteke 
összes országában ünnep kellene legyen; és azt jósolom, hogy rövid időn belül ez 
egy nagyszerű pánamerikai ünnep lesz, s a Horn-foktól a Barrow-fokig az 
Újvilág összes országának összes népei ünnepelni fogják. […] Kolumbusz 
világjelenség. S emléke mindenkié. Egyetlen nemzet sem követelheti azt 
magának”312.  

 
A Pánamerikai Unió Közlönyének (Bulletin of the Pan-American Union) 

1912. első félévi kiadványában olvashatjuk, hogy a „Kolumbusz-nap” kettős 
küldetést teljesít: „el őször is tiszteleg a félelmet nem ismerő tengerész előtt, aki 
a nyugati féltekét felfedezte, másodszor pedig Amerika összes népének közös 
ünnepeként […] számtalan módon hozzásegíthet egy még jobb hangulathoz a 
pánamerikai nemzetek között. Reméljük, hogy a Kolumbusz Lovagjai (Knights of 
Columbus) elnevezésű szervezet, mely oly aktív részt vállalt a Kolumbusz-
emlékmű megvalósításában, folytatja tevékeny munkáját egy, a Kolumbusz 
Napként ismert nemzeti ünnep érdekében”313. 

                                                      
312 A képviselő a nevezett törvényjavaslatot „már számos korábbi kongresszus elé 
beterjesztette, s 1906. április 28-án ugyanez a bizottság meghallgatta”; HOUSE OF 
REPRESENTATIVES, SIXTY-FIRST CONGRESS: Columbus Day – Hearing Before the 
Committee on the Judiciary on H.R. 4306, H. R. 5696, etc. April 19, 1910. Washington: 
Government Printing Office, 1910. i.m. 3–4; 7.; http://www.archive.org/stream/columbus 
dayheari00unit#page/n5/mode/2up (2011. november 29.) 
313 „Columbus in Statuary”. IN: «BULLETIN OF THE PAN AMERICAN UNION», Vol. 
XXXIV. January-June, 1912. Washington: Government Printing Office, 1912. 789., 
http://www.archive.org/stream/bulletinpanamer07repugoog#page/n4/mode/2up 
(2011. december 17.) 
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Az első világháború végén az Egyesült Államok még egy lépést tett a 
nevezett ünnep kapcsán: 1918. október 12-i kiáltványában a „Szabadság 
Napjának” nevezte Amerikai felfedezésének napját: 

 
„[…]Amerika felfedezésének évfordulója […] különleges és izgalmas 

jelentőséggel kell bírjon. A napot lelkesen égve újra azon elveknek kell 
szentelnünk, amelyeken a kormány alapszik, s amelyek a jelenkor hőstetteit 
inspirálják. Ezért most én, Woodrow Wilson, az Egyesült Államok elnöke a 
Szabadság Napjává jelölöm 1918. október 12. napját […]”  – olvasható az elnök 
üzenetében314.  

 
Az USA imént bemutatott elképzelései úgy tűnik, évekkel később, Primo de 

Rivera diktatúrájának idején is borzolták a spanyol kedélyeket. A jeles alkalom 
és ünnepnap kapcsán Miguel de Zárraga315, az ABC Madrid New Yorkban élő 
megbízható, naprakész, a hispán-amerikai ügyek iránt elkötelezett és jellegzetes, 
sokszor igen csípős stílusban író tudósítója 1924. novemberében tette közzé 
frappáns cikkét, amelynek „Egy ünnepünk spanyoltalanítása” címet adta316.  

Az írásban arról értesülhetünk, miszerint a „Nemzetközi Pánamerikai Bizottság 
egyfajta mozgalom indítását kezdeményezi annak érdekében, hogy az október 12-i, 
itt «Kolumbusz Napjaként» ünnepelt dátumot mostantól kezdve, egyszer s 
mindenkorra «Pánamerikai Nappá» szenteljék”. Ebben az elképzelésben Zárraga 
az Egyesült Államok (újabb?) fenyegetését véli felfedezni, amely az újságíró 
felháborodását és tiltakozását váltotta ki, ugyanis meggyőződése, hogy „az 
Egyesült Államok soha nem akarta megérteni, hogy Spanyolország, ahogyan az 
összes hispánamerikai köztársaság is, a nevezett dátum előtt mint a Faj Ünnepe 
előtt tiszteleg. Ezt figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok, arra szorítkozván 
csupán, hogy Kolumbusz nevét adja a naphoz – sajnálkozik a spanyol tudósító –, 

                                                      
314 JACKSON, Henry E. – Van SLYCK, Clara L.: Liberty Day, October 12, 1918. 
Suggestions for Community Celebrations. – A proclamation by President Wilson. 
Washington: The Treasury Department War Loan Organization and United States Bureau 
of Education, 1918. 5., http://www.archive.org/stream/cu31924058760715#page/n1/mode 
/2up (2011. november 29.) 
315 Miguel de Zárraga (1883–1941): spanyol író és újsárgíró. A Madridi Egyetemen 
(Universidad de Madrid) folytatott tanulmányainak befejeztével újságíróként állt 
munkába. Idővel az Egyesült Államokba költözött, és New York-i, londoni, valamint 
párizsi napilapokban és folyóiratokban tudósított a spanyol ajkú országok eseményeiről. 
Mindezzel párhuzamosan az ABC Madrid című újság tudósítója is volt. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12826400880173731865846/p0000 
119.htm#120  
316 ZÁRRAGA, Miguel de: ‘Desespañolizando’ una fiesta nuestra. IN: «ABC Madrid», 
1924. november 14. 24. 
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ily módon létrehozván magának két egymástól távol álló ünnepet, melyek, mindent 
összevéve sem egyeztethetők össze”.  

Zárraga tiszteletlennek tartja az észak-amerikai magatartást és – a spanyol 
nép nevében – kijelenti hogy „minden az Újvilág felfedezőjének emléke 
tiszteletére történt”. Szerinte „az egyetlen különbség abban állt, hogy a hispán 
népek – Spanyolország dicsőségére és nemzetségének büszkeségére – 
meghirdették faji alapon nyugvó testvériségüket”. A spanyol újságíró az 
Egyesült Államokat ebben az ügyben egyszerűen „igazságtalannak” nevezi, 
amiért az USA abban leli örömét, hogy „Kolumbusz előtt tiszteleg anélkül, hogy 
meg akarna emlékezni arról a népről amely [Kolumbusz] számára a feltételeket 
megteremtette és embereit adta ahhoz, hogy hőstettét véghezvigye”. A spanyol 
újságíró a továbbiakban abbéli meggyőződésének ad hangot, miszerint az USA 
így akarja elérni hogy „a pánamerikanizmus háttérbe szorítsa a 
hispanomericanismót” mert úgy véli, „a hispanomericanismo egyfajta akadály 
a pánamerikanisták számára”. A szerző az észak-amerikai vezetéssel szemben 
érzett bosszúságának hangot adva közli, hogy „az Egyesült Államok Elnöke, 
Calvin Coolidge határozottan támogatja a nemzetközi Pánamerikai 
Bizottságot”. A folytatásban pedig arról értesíti olvasóit, miszerint az észak-
amerikai elnök úgy tekint Kolumbuszra, mint „az első nagy pánamerikai hősre, 
[következésképpen] Kolumbusz napja az a nap kell legyen, amikor összes 
amerikai ország közös történelmi érdekeit ünnepli, a lehető legszorosabbra 
fűzvén a kontinentális szolidaritás és együttműködés szálait.”  

Zárraga teljesen értetlenül áll az észak-amerikai követeléssel szemben, és 
még inkább bírálja Coolidge-ot: 

 
„az Egyesült Államok elnöke hosszú levelében egyetlen szóval sem emlékezik 

meg Spanyolországról […]; megfeledkezik mindarról a tiszteletről és 
megbecsülésről, ami Spanyolországot megilleti”, ami „igenis fontos és fájó” a 
spanyolok számára. Az észak-amerikai magatartásban a spanyol újságíró „a 
pánamerikanizmus magasztalását” látja, amely ugyan véleménye szerint 
„éppoly tisztelendő, mint a hispanomericanismo”, mégis meglehetősen cinikus, 
már-már provokatív hangon javasolja az Egyesült Államok elnökének, hogy a 
szóban forgó ünnepet esetleg „fenntarthatná és tartsa is fenn egy másik, erre 
megfelelőbb napra: például a Monroe-évfordulóra.” A következő pillanatban 
Zárraga a pánamerikanistáknak szegezi a kérdést: vajon „mi szükségük arra, 
hogy megsértsék a hispánamerikanistákat ezzel a – kettős és arcátlan 
ünneplésben folytatott – erőszakos és nevetséges versennyel?”317. 

                                                      
317 Uo. Idézetek a 24. oldalon. 
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Noha Zárraga New Yorkban, az ottani szokások és törvények szerint élt, úgy 
tűnik, az Egyesült Államok korabeli politikai vezetése és annak magatartása 
láthatóan végtelenül felbosszantotta a spanyol tudósítót, aki írását szarkasztikus 
hangvételű történelemleckével zárja:  

 
„ahhoz, hogy angolszásszá tegyék Kolumbusz napját – véleménye szerint – 

szükségtelen «spanyoltalanítani» azt, elegendő csupán angolszásznak 
nyilvánítani az admirálist, és akként megemlékezni, mintha az angolszászok 
fedezték volna fel és gyarmatosították volna az amerikai térséget… úgy egy 
évszázaddal a spanyolok után”318.  

 
Az Egyesült Államok Primo de Rivera katonai hatalomátvételének évében 

ünnepelte a James Monroe nevével fémjelzett, 1823-ban született, Amerikát az 
amerikaiaknak követelő doktrína első centenáriumát, amelynek ünneplése – a La 
Vanguardia egy rövid cikkének tanúbizonysága szerint – „semmiféle 
pánamerikai jellegű magasztosságnak nem ad majd helyet”. A United Presstől 
érkezett jelentés szerint Hughes külügyminiszter az évforduló tekintetében 
kijelentette, hogy „az ünnepség csupán nemzeti, szinte családias jelleget kap, 
mivel az Egyesült Államok külügyminisztériuma visszautasított bizonyos latin-
amerikai javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a híres doktrínát emeljék 
nemzetközi szintre, és ne legyen az Egyesült Államok kizárólagos elve”319. Az 
elmúlt egy évszázad során az amerikai politikai vezetés többször felülvizsgálta, 
revideálta, bővítette a doktrínát. Charles Evans Hughes külügyminiszter még 
tovább gondolta és fejlesztette a doktrína elveit, annak érdekében, hogy 
„megtisztítsa, világosabbá, elfogadhatóbbá és erőteljesebbé tegye a Monroe 
doktrínát”, amelynek lényege – Jean-Baptiste Duroselle véleménye szerint – 
abban állt, hogy „megszabadítsa azt a Roosevelt Korolláriumtól”320. A doktrína 
felülvizsgálatára és módosítására azért volt szükség, mert nem terjedt ki minden 
amerikai intervenciós jogra és kötelezettségre. Hughes azt hirdette, hogy a 
Monroe Doktrína – egyfajta agressziópolitika helyett csupán az USA önvédelmi 
politikájának része volt.  

Hughes – saját bevallása szerint – nem tekintette a nevezett doktrínát a 
„szertelen kinyilatkozások és követelések biztosítékának”, ahogyan szerinte nem 
feltételezett „jogtalan fenyítő felhatalmazást és a leány-köztársaságok 
szuverenitásának megfelelő elismerésével szembeni ellenséges, rosszindulatú 
felügyeletet sem”. Továbbá kijelentette, hogy az Egyesült Államok célja nem 

                                                      
318 Uo. 
319 UNITED PRESS: Carácter restringido de una fiesta. IN: «La Vanguardia», Barcelona, 
1923. november 8. 19. 
320 DUROSELLE: i.m. 191–193., MURRAY: i.m. 343. 
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más, mint hogy „a leány-köztársaságok munkatársa, s ne ura legyen, valamint 
hogy ellenálljon az agressziónak, ne pedig elkövesse azt”321. 

Azonban akármilyen megnyugtatónak szánta is Hughes a Monroe doktrína új 
értelmezését, az továbbra is fájó és nyugtalanító pont volt a korabeli 
Spanyolország Latin-Amerika köztársaságai számára egyaránt, s ez 
nyilvánvalóvá is válik Miguel de Zárraga „Jó szándék”322 címmel megjelent 
cikkében. A spanyol újságíró elemzésének vetette alá az Egyesült Államok 
külügyminiszterének gondolatait, melyeket aztán „a Monroe-doktrína Mr. 
Charles E. Hughes […] alkotta új és kedves meghatározása”-ként jellemez, 
melynek – Zárraga értékítélete szerint – „legfontosabb eleme abban az 
interpretációban állt, ahogyan azt [Hughes] a hispán-amerikai népekkel 
szemben a gyakorlatba ültetné”323. 

 
A szóban forgó doktrína tekintetében (is) Zárraga véleménye ellentétes 

Hughes-éval, hiszen – az újságíró által idézett szavak szerint – az észak-amerikai 
külügyminiszter kijelenti hogy a „Monroe-doktrína nem egyfajta agresszió-, 
hanem megfelelő védekezési politika; semmiféle szuverenitást nem sért, továbbá 
valamilyen módon igyekszik protektorátusi szerepet gyakorolni”. Zárraga 
számára azonban a „gyakorlatban” ez valami „egészen más” képet mutatott: a 
tudósító szerint „gazdasági értelemben a spanyol származású országoknak 
immáron több mint a fele esetében legalább betolakszik vagy már betolakodott 
az Észak-Amerikai Egyesült Államok”324. A cikk azonban ezen a ponton hirtelen 
fordulatot vett, és a spanyol újságíró arra kérte olvasóit, legyenek „igazságosak” 
és „figyelmen kívül hagyván az így vagy úgy indokolt, és nem is mindig az észak-
amerikai vágy hajtotta politikai beavatkozásokat”, fordítsák figyelmüket a 

                                                      
321 MURRAY: uo., PUSEY, Merlo J.: Charles Evans Hughes. New York: Macmillan, 
1951.Vö: HUGHES, Charles Evans: Observations on the Monroe Doctrine. IN: «The 
American Journal of International Law», Vol. 17. No. 4. New York: The American 
Society of International Law, 1923. 
322 ZÁRRAGA, Miguel de: Las buenas intenciones. IN: «ABC», Madrid, 1923. 
szeptember 25. 17. 
323 Az Egyesült Államok korabeli politikusai abba látták a Monroe-doktrína 
hiányosságát, hogy nem definiálta az észak-amerikaiak beavatkozására vonatkozó összes 
jogot, ahogyan a kötelességeket sem. Következésképpen az amerikai vezetés 
szükségesnek ítélte a nevezett doktrína felülvizsgálatát. Hughes külügyminiszter szerint 
a kérdéses kötelezettségeket és jogokat – az észak-amerikaiak bennük rejlő „különleges 
érdekei” miatt – kizárólag a karibi térségre korlátoznák abból a célból, hogy 
„megbizonyosodhassanak afelől, hogy az [észak-amerikai] biztonságot nem fenyegeti 
semmi”. Hughes továbbá emlékeztetett a wilsoni örökségre, amely szerint nincsenek sem 
területi ambícióik, sem pedig protektorátus létrehozását nem tervezik mindaddig, amíg 
elismerik a latin-amerikai köztársaságok egyenlőségét; DUROSELLE: i.m. 191–193. 
324 ZÁRRAGA: „Las buenas intenciones...” uo. 
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„gazdasági intervenciókra”, ugyanis azokat „nem is az Egyesült Államok 
kényszerítette ki!”. Zárraga – noha nem bocsátkozik részletekbe – nyíltan 
kimondja: „az Egyesült Államokat maguk a hispán-amerikai köztársaságok 
kérik fel – hogy pénzügyi tanácsadókkal és megfelelő katonai szolgálat révén – 
segítse őket gazdasági rendszereik helyreállításában”325. Zárraga nem túloz, 
ugyanis Kuba, Puerto Rico, Panama, Dominika, illetve Nicaragua esetében 
fordult elő, hogy az adott országok az egymással szembenálló politikai erők, 
csoportok közötti rivalizálás, belső konfliktusaik csillapítására, valamint 
gazdasági segítségnyújtás reményében kérték az USA beavatkozását, segítségét. 

Az ABC tudósítója tisztában van a spanyol-amerikai köztársaságok gazdasági 
és politikai helyzetével. Következésképpen észreveszi és elismeri az Egyesült 
Államok kínálta gazdasági és politikai előnyöket, ugyanakkor azt is felismerni 
látszik, hogy mindezen segítségért nem kevesebbel, mint valós szabadságukkal 
fizetnek majd.  

Felmerül tehát a kérdés: vajon a(z) (in)dependencia mely formáját hozza 
majd magával az észak-amerikai pénzügyi és katonai támogatás a gyarmati 
láncai alól épphogy csak felszabadult latin-amerikai köztársaságok számára?  

Zárraga kiemeli „Nicaragua, Santo Domingo és Paraguay”326 példáit, 
melyek esetében úgy véli, a nevezett köztársaságok maguk „keresték és vették 
örömmel az észak-amerikaiak jó szolgálatait”. Zárraga számára teljesen 
„kézzelfogható az észak-amerikaiak intervenciója”, majd felteszi a csípős 
kérdést: „hogyan is lehetne tiltakozni [az USA beavatkozása] ellen, amikor 
ugyanazok kérték, akik – a tudósító szerint – rendre elítélik azt?” 

A spanyol újságíró továbbra is képtelen szabadulni a „pánamerikanizmus” 
témájától, melyet „igazán megdöbbentőnek” tart. Meggyőződése, hogy ez egyet 
jelent azzal, hogy az „Egyesült Államok bekebelezi majd egész Amerikát”. 
Ugyanilyen bizonyossággal állítja, hogy mindezt „inkább kiprovokálják, 
semmint elkerülik ugyanazok, akik később majd a nyilvánosság előtt keseregnek 
miatta anélkül hogy kár érné őket, hogy aztán maguk közt elfogadják azt, és 

                                                      
325 Uo. 17–18., LUCENA SALMORAL: i.m. 425., ANDERLE: i.m. (1989) 156. 
326 Zárraga itt az Egyesült Államoknak a Zelaya nicaraguai elnök ellen 1909-ben fellázadó 
konzervatív erők számára nyújtott támogatására utal. A közép-amerikai államban 
kibontakozott események miatt az USA – az országban lévő javainak és ott tartózkodó 
állampolgárainak védelmére hivatkozva – 1910-ben a beavatkozás mellett döntött. 1912-
ben pedig Adolfo Díaz elnök maga kérte Nicaragua észak-amerikai protektorátussá 
nyilvánítását, amelynek az USA eleget is tett. A katonai megszállás csak rövid időre ért 
véget 1925-ben, ugyanis a következő évi elnökválasztásokat újra megnyert Díaz ismét az 
USA beavatkozását kérte. Az utolsó amerikai egységek csak 1933-ban hagyták el az 
országot. Hasonló okok miatt beavatkozott az Egyesült Államok a forrongó Dominikai 
Köztársaság ügyeibe is, és 1916–1924 között az országban állomásoztatta erőit. 
MAGYARICS: i.m. 100–101., LUCENA SALMORAL: i.m. 427–429., 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nicaragua; http://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo 
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hasznot húzzanak belőle” . Bár cikke végén Zárraga nem tagadja, hogy iróniája 
„túlságosan keserű” , mégis olvasóinak szegezi a kérdést: „hogyan is lehetne 
kétségbe vonni az Egyesült Államok jó szándékát?” Hiszen – jegyzi meg – „ha a 
végén [az USA] kihasználja a kínálkozó helyzeteket, az nem csupán az ő vétke. 
Ismerjük el”327. 

1927-ben José Escofet, a La Vanguardia újságírója „Az erősek és a gyengék. 
Az amerikai kolosszus”328 című írásában visszatér a téma elemzéséhez. Cikke 
számos pontban egyezést mutat Zárraga fentiekben idézett gondolataival. Escofet 
a „közép- és dél-amerikai köztársaságoknak az észak-amerikai tengerészek 
partraszállása okozta nagyfokú nyugtalanságáról” számol be olvasóinak. A 
nevezett régióval kapcsolatosan megállapítja, miszerint immár „tényként kezelhető 
az Egyesült Államoknak Díaz elnök és riválisa Sacasa vitájába történő 
beavatkozása”.  

A katalán lap tudósítója Rodó Arieljének vészkiáltását véli újra hallani: „a 
neves uruguayi író, José Enrique Rodó figyelmeztetni kívánta az egész hispán 
származású Amerikát, melyet az északi kolosszus nyomasztó befolyása és 
mindent elnyelő politikája fenyeget”329. Escofet úgy érzi, „a fajnak ezen, a 
veszély válságos pillanataiban ismételten hallatott kiáltása egyre gyengébb. Azt 
mondhatnánk – magyarázza gondolatát az újságíró – a Spanyolországból az 
Újvilágban született nemzetek tudatában vannak saját gyengeségükkel, aminél 
fogva tiltakozásukat a jenki kormánynak a nicaraguai konfliktussal szembeni 
viselkedésének megvitatására korlátozzák. […] Valójában a nevezett, tökéletesen 
definiált magatartás – Escofet szerint – minden kétségen kívül való: az Egyesült 
Államok Díaz elnököt védi, aki nyilvánosan kérte támogatását”.  

                                                      
327 ZÁRRAGA: Las buenas… 18. 
328 ESCOFET, José: Los fuertes y los débiles. El coloso americano. IN: «La 
Vanguardia», Barcelona, 1927. január 1. 9. 
329 José Enrique Rodó (1872 –1917), uruguayi esszéíró, aki a materializmus elutasítására 
szólította fel Latin-Amerika fiatal nemzedékeit. Legismertebb és leginkább elismert 
alkotása a – Shakespeare Vihar (The Tempest, 1610-1611?) című színdarabja ihlette – 
Ariel (1900) című írása. Ariel Latin-Amerikát, és benne az anti-imperialista hispán 
latinságot képviseli, ő az „értelem és érzelem birodalma”. Vele szemben Calibán 
szerepében Észak-Amerika, az utilitarizmus szimbóluma. Rodó óva int a 
„nordomániától”, azaz az Észak-Amerika iránti túlzott vonzalomtól. Rodó azt tanácsolja 
a hispán-latin fiatalságnak, hogy „ne engedjen az északi szirén csábításának”, s arra kéri 
a latin-amerikaiakat, „legyenek mindig azok … amik, … azaz spanyolok, a klasszikus és 
keresztény élet fiai” – olvashatjuk a spanyol író, Leopoldo Alas Rodó könyvéhez írt 
előszavában; ANDERLE: i.m. (1989) 159–160., RODÓ, José Enrique: Ariel. (Prólogo de 
Leopoldo Alas – Clarín). Valencia: Prometeo Ediciones, 1914. IX, XIV, 15–16; 68., 
http://www.archive.org/stream/arielrodo00roduoft#page/n5/mode/2up; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Enrique_Rod%C3%B3 (2011. november 29.) 
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Ezen a ponton találkozik Escofet cikke és a szerző véleménye Zarragáéval, 
amikor is az ABC Madrid tudósítója felveti, hogy Latin-Amerika maga kérte az 
USA segítségét, és Escofet maga is olvasóihoz intézi a kérdést:  

 
„De hogyan is lehetne ellenállni e a nagy nép, a világ legerősebbje egyre 

határozottabb nyomásának, [mikor] az szabad kezet kapott Amerikában, hogy 
azt csináljon, amihez kedve van? Befolyását és erejét Európában is érezni, mely 
a nemzetek eme titánja felé való hatalmas tartozása súlya alatt nyög […]”.  

 
A barcelonai újságíró – egyfajta összehasonlítással élve az Európában és 

Spanyol-Amerikában rendelkezésre álló lehetőségek tekintetében – újabb fontos 
kérdést vet fel, nevezetesen azt, hogy „amennyiben a vén és dölyfös Európa 
beletörődik abba, hogy egy, az őt büszkeségében sértő és ügyeinek menetében őt 
megzavaró kereskedelmi és gazdasági fensőbbség hatásait eltűrje, vajon mit 
tesznek majd ezek a kicsiny antillai köztársaságok, amikor a kolosszus egyetlen 
mozdulattal eltörli egyéniségüket?”.  

Escofet véleménye az, hogy „a területi kiterjedésük, valamint lakosságuk 
nagysága miatt fontos hispán-amerikai nemzetek […] még ellenállhatnak és 
reménykedhetnek; de Guatemalának, Hondurasnak, el Salvadornak, Nicaraguá-
nak, Kubának, Costa Ricának, Panamának és Santo Domingonak kényszerű-
ségből alá kell vetniük magukat mindannak, amit Észak-Amerika elrendel”.  

A szerző nem érzi úgy, hogy a „kis nemzetek szabadsága” veszélyben lenne 
„mindaddig, amíg nem zavarja a nagy és erős népek vagyonát. Kubában, Puerto 
Ricóban, Panamában, Santo Domingóban és Haitiban [eszközölt] intervenció-
jával ugyanis – vélekedik Escofet – maga az Egyesült Államok bizonyította be, 
hogy a nemzetközi jog nem más, mint puszta képzelgés”.  A katalán lap tudósítója 
osztja Zárraga abbéli keserű véleményét, miszerint „a földszorost, vagyis a 
szorost és a két óceán között elhelyezkedő területet gazdasági értelemben 
elkerülhetetlenül, végzetszerűen, bizonyosan elnyeli majd az Egyesült Államok, 
amely a belügyeikbe is beavatkozik, valahányszor valamiféle politikai rendzava-
rás fenyegetné ottani érdekeltségét”.  

Felfigyelvén Mexikó geopolitikai helyzetének jelentőségére, Escofet figyel-
meztet: ha az ország, „mely spanyol Amerika őre az északi határon, nem 
választaná el a kolosszust a kis közép[-amerikai] köztársaságoktól, [az USA] 
talán meg sem állna az annexióig”. Escofet az észak-amerikai tengerészek 
nicaraguai partraszállásában „teátrális és hangzatos tetteket” lát, melyek 
véleménye szerint „színpadiasságukon túl agresszív szándékot mutatnak, 
hiszen – magyarázza – ott, ahová nem ér el [az USA] pénzének hatalma, 
nyíltan és minden aggály nélkül közvetlen módon avatkozik be, védelmezvén 
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egy olyan kormányt, amely tulajdonképpen az ő teremtménye, szemben azzal, 
amely a nép akaratát emeli a magasba”330. 

 
Az Egyesült Államok Nicaraguába való beavatkozása kapcsán331, mely 

ország – földrajzi kiterjedésének és csekély lélekszámának köszönhetően – „az 
Egyesült Államokhoz hasonló nemzet számára egy falatka csupán”, Escofet 
nagyon sötét jövőt jósol:  

 
[Észak-Amerika] „képes lehet kisajátítani egy keskeny földszalagot, egy tóval 

a közepén, mely azzal a lehetőséggel kecsegtet, hogy egyfajta átjáróvá válik a 
két tenger között, miközben a Panama-csatorna feletti illetékességet a jenkik 
tulajdonává teszi”. De Escofet nem áll meg Nicaraguánál, és ha az olvasóban 
felmerülne a kérdés, hogy vajon „mit tesz majd a sokkal kisebb, és a két közép-
amerikai ország közé ékelődött Costa Rica?”, a spanyol újságíró máris kész 
válasszal rendelkezik: „azonnal megadja majd magát”, ami véleménye szerint 
automatikusan és kétségtelenül az „Egyesült Államok további előrenyomulását 
hozná magával a földszoroson keresztül, amíg el nem éri Mexikó déli határát”. 
Ebben a fenyegetettségben látja Escofet a magyarázatát annak, hogy Mexikó 
„miért vesz részt aktívan a konfliktusban és miért segíti a nicaraguai 
forradalmárokat, eme köztársaság függetlenségének védelmezőit.”  Ugyanis 
„Mexikónak a Csendes-óceánnál hosszú partszakasza van” , és Escofet számára 
úgy tűnik, „ott zajlik a fegyvercsempészet”. Véleménye szerint „Mexikó 
beavatkozása még jobban érthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy Közép-
Amerika biztonsága tulajdonképpen az ő saját biztonsága. Mert – mint 
magyarázza a La Vanguardia tudósítója – ha az USA uralja az egész földszorost, 
Mexikó egyfajta szendvics-helyzetbe kerülne, a bizonyos «Yanquilandiával» 
északon és délen, bezárva egyazon zsemle két fele közé”.  

 
Escofet spanyol Amerika hibájául rója fel „rendkívüli széttöredezettségét”, 

benne látva az Egyesült Államok számára kínálkozó lehetőséget arra hogy 
megvalósítsa „nyomasztó hegemóniáját a Kontinensen”. Következésképpen a 
                                                      
330 ESCOFET: Los fuertes …. Idézetek a 9. oldalon. 
331 A témában két hónappal korábban Londonból César Falcón, a katalán La Vanguardia 
című lap munkatársa egyik cikkében arról számolt be, hogy az „USA kormánya – azt 
követően, hogy egész Hispán-Amerika, valamint a céltudatos észak-amerikai liberális 
ellenzék nyílt tiltakozásába ütközött – segítségért fordult a brit kormányhoz amely – 
Falcón írása szerint – cirkálót küldött Nicaraguába”. Falcón úgy látja, ennek célja, hogy 
megmutassa „az országban tartózkodó külföldiek tulajdonának és életének bizonytalan-
ságát és, következésképpen, igazolja a határozott beavatkozás sűrgősségét a belső béke 
helyreállítása érdekében. Összegezve ez nem más, mint Coolidge elnök politikájának 
igazolása.”; FALCÓN, César: Cartas de Londres – Los anglosajones y los hispano-
americanos. IN: «La Vanguardia», Barcelona, 1927. március 9. 18. 
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nevezett köztársaságoknak azt javasolja, hogy „alakítsanak mind együtt egyetlen 
nemzetet, amely tökéletes földrajzi egységgel bírna” . Mindazonáltal a feladat 
megoldását Escofet nehéznek ítéli. Az a véleménye, hogy a latin nemzetek, 
„egyéb fogyatékosságuk mellett Spanyolországtól megörökölték a villongásokra 
való hajlamot”, amely szerinte „az idő előre haladtával minden bizonnyal 
végzetes lesz számukra, anélkül, hogy bármit is érnének számukra páratlan, 
idegenek által kihasznált természeti kincseik”. 

 
„És a fajjal mi lesz?” – feszegeti a kérdést Escofet is, aki azonnali 

válaszában a hispán faj tekintetében meglehetősen sötét jövőképet fest: 
 
„szép lassan elvesznek majd legmarkánsabb vonásai az északi kolosszus 

bevándorlásának fölényes és nyomasztó befolyása, valamint hegemón politikája 
alatt. Kialakul a kolonializmus új rendszere, amely a gyenge országok gazdasági 
életébe való beavatkozásból, valamint kormányaikhoz a Wall Streeten 
dolgozókhoz hasonló pénzügyi szakemberek csoportjának delegálásából áll. A 
pénz a világ ura, és a nép, amelynek a legtöbb pénze van, az az észak-amerikai. 
Látván, miként változnak befolyása alatt a szokások a vén Európában, az Ariel 
fajának a fiatal Amerikában szánt sorssal kapcsolatban nem lehetünk 
bizakodók”332. 

* * * 

Az 1920-as évek konfliktusai, forradalmai igencsak megtépázták Spanyol-
Amerikát. Különösen igaz ez Mexikó és Nicaragua esetében, ahol „az észak-
amerikai értékek, javak és emberek biztonságának védelmére” való hivatkozásul 
rendszeresek és folyamatosak az Egyesült Államok beavatkozásai. Ilyen formában 
váltak ezek a köztársaságok az amerikai témájú cikkek valódi főszereplőivé.  

 
Az ABC Madrid külön szekciót szentel a „spanyol-amerikai 

aktualitásoknak”, amelyen belül egy 1923 novemberében napvilágot látott 
cikkében az újságíró a latin-amerikai köztársaságokat igyekszik védelmébe 
venni „valamiféle ügynökséggel” szemben, amely a szerző szerint „módszeresen 
a hispán-amerikai köztársaságok rágalmazásával foglalatoskodik”, s amely 
„Kubában Zayas elnök elleni forradalom hírét dobta be”. 

Erről azonban a szerző véleménye az, hogy „nem egyéb mint a «veteránok és 
hazafiak» nyugtalanságának elferdített híresztelése, amely akaratlanul is az 
Egyesült Államok terveinek kedvez”, és – teszi hozzá – „ekképpen bukkannak 
elő azok, akik egy ország gazdasági helyzetét össze tudják törni”; majd azon 

                                                      
332 ESCOFET: Los fuertes … Idézetek a 9. oldalon. 
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töpreng, vajon „ezek ürügyet adnak-e […] Coolidge elnöknek az oly áhított 
beavatkozásra?”333. 

A cikk írója a továbbiakban Honduras iránti aggodalmának ad hangot: az 
ország partjainál „az észak-amerikai flotta egységei cirkálnak”, amelyben a szerző 
„egy (újabb) jenki intervenciót” lát. A kicsiny közép-amerikai köztársaságban 
éppen elnökválasztást tartottak. Az ABC Madrid munkatársa emlékezteti olvasóit 
a közép-amerikai államok által 1923. februárjában Washingtonban aláírt, angol és 
spanyol nyelven megfogalmazott Általános Béke és Barátsági Szerződésre 
(General Treaty of Peace and Amity/ Tratado General de Paz y Amistad), 
amelyben Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua és Salvador 
kötelezettséget vállaltak arra nézve, hogy egyikük sem ismer el erőszakos úton 
hatalomra került kormányt, sem annak elnökét, vagy alelnökét.  

A szerződés harmadik cikkelye a „földrajzi helyzeténél fogva rendszeres 
konfliktusok színhelyéül szolgáló” Hondurast érinti: „abszolút semlegességet kell 
vállalnia a többi köztársaság egy esetleges konfliktusa esetén”. Ennek ismeretében 
a cikk szerzője „veszélyesnek” értékeli a helyzetet, hiszen az Egyesült Államok 
szempontjából alkalmasnak tartja a pillanatot egy újabb beavatkozásra. „Vajon 
felülkerekedik-e a patriotizmus, vagy maguk a hondurasiak fognak hozzájárulni a 
jenki hegemónia Spanyol-Amerikában történő növeléséhez?” teszi fel Honduras 
jövőjére vonatkozó a kérdését, amit azonban megválaszolatlanul hagy334. 

A Nicaraguában zajló események jól példázzák az Egyesült Államok Közép-
Amerikát illető politikáját, amit a korabeli spanyol sajtó is élénk figyelemmel 
kísért. A törvényes keretek között lezajlott 1924-es választásokon megválasztott 
konzervatív-republikánus Carlos Solorzano elnököt, és liberális Juan Bautista 
Sacasa alelnököt mind az Egyesült Államok, mind pedig a szomszédos közép-
amerikai országok hivatalosan is elismerték, s úgy tűnt, a továbbiakban nem 
indokolt az USA 1912 óta tartó nicaraguai megszállása.  

A csapatkivonásokra 1925. szeptemberében ugyan sor került, azonban 
néhány hónappal később az Emilio Chamorro tábornokot, valamint Solorzano 
elnököt támogató erők összecsapása miatt újabb polgárháborús helyzet alakult 
ki. A konfliktusból látszólag Chamorro került ki győztesen, aki, megbuktatva a 

                                                      
333 „Boletín del Día – Actualidades Hispano-Americanas.” IN: «ABC Madrid», 1923. 
november 23. 19. 
334 Uo., UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE: Conference on Central American 
Affairs / Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos. Washington D. C.: 1922. 3–4; 11., 
http://www.archive.org/stream/conferenciasobre00unit#page/n1/mode/2up (2012. január 
26.); UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE: Papers Relating to the Foreign 
Relations of the United States, 1927. Nicaragua – Efforts by the United States to Preserve 
Constitutional Government in Nicaragua. – Message of the President of The United States to 
Congress, January 10, 1927. 288–289., http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1927 
v03/reference/frus.frus1927v03.i0017.pdf (2012. január 26.) 
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Solorzano–Sacasa rezsimet, erőszakkal Nicaragua elnökévé választatta magát. 
Chamorrót azonban a fenti szerződés értelmében sem Közép-Amerika, sem a 
szerződést ugyan alá nem író, de azt magára nézve kötelező érvényűnek tekintő 
Egyesült Államok nem ismerte el. Nicaragua alkotmánya kimondja, hogy az 
elnök és az alelnök hiányában a Parlament választhat elnököt. Miután Solorzano 
lemondásra kényszerült, Sacasa pedig elhagyta az országot, az alkotmánynak 
megfelelően járva el, a Parlament a korábbi elnöknek, Adolfo Díaznak (1911–
1917) szavazott bizalmat az elnöki pozíció betöltésére, aki, mint azt az ABC 
Madrid egy, 1926. decemberében „Nicaragua, Mexikó és az Egyesült Államok” 
címmel napvilágot látott hírblokkjából megtudhatjuk, a konfliktus rendezésére 
„jenkik beavatkozását” és támogatását kérte, amit meg is kapott, hiszen „az 
Egyesült Államok Díaz rendszerét ismeri el” míg Mexikó, „teljes szuverén 
jogával – vélekedik a szerző – úgy értékeli, hogy Nicaragua egyetlen 
alkotmányos elnöke doktor Sacasa”335. A cikk írója szerint Sacasának legalább 
annyi joga van Nicaragua elnöki címéhez, mint Díaznak, hiszen az 1924-es 
„rendes és szabad választásokon” ő kapott alelnöki megbízatást, és hivatalosan 
ő léphet a lemondott Solorzano elnök helyébe.  

A választ arra a kérdésre, hogy miért nem volt mindegy az Egyesült 
Államoknak, hogy melyik törvényesen megválasztott elnököt ismeri el, egyfelől 
Adolfo Díaz 1911-es hatalomra kerülésének körülményei, valamint az 1914-ben 
Nicaragua és az USA között létrejött, és 1916-ban ratifikált, úgynevezett „Bryan–
Chamorro egyezmény” környékén találjuk. A helyi bányászatba, fakereskede-
lembe, valamint gyümölcsvállalatokba fektetett észak-amerikai tőkének köszön-
hetően az USA egyre nagyobb befolyásra tett szert Nicaraguában, ami az ország 
belső konfliktusaihoz, s előbb Zelaya, majd Estrada elnök lemondásához vezetett.  

Annak érdekében, hogy az Estrada lemondását követően Adolfo Díaz elnöki 
székét megőrizhesse, szüksége volt az Egyesült Államok segítségére, amiért 
cserébe megkapta a vámok feletti ellenőrzési jogot, valamint a nicaraguai állami 
bank felügyeleti jogát is.  

Ezzel tulajdonképpen Nicaragua észak-amerikai protektorátussá vált, s 
további beavatkozásra sarkallta az Egyesült Államokat.  

Az 1926-ban a polgárháború idején a hatalomba visszatért Díaz ismét az 
USA beavatkozását kérte, amit meg is kapott. Az ABC Madrid munkatársa 
szerint azért, mert „Díaz ezért cserébe hajlandó megengedni, hogy megvalósul-
jon az 1916-os Bryan–Chamorro egyezmény, amely – emlékezteti olvasóit az 
újságíró – felhatalmazza az Egyesült Államokat arra, hogy […] egy új csatornát 

                                                      
335 „Nicaragua, Méjico y los Estados Unidos” IN: «ABC Madrid», 1926. december 30. 
25., UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE: Papers Relating to the Foreign 
Relations of the United States, 1927. Nicaragua…. i.m. 289–295. 
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építsen […] a San Juan folyón (Costa Rica határán), és Nicaragua-tavon 
keresztül, valamint hogy a Fonseca-öbölben tengerészbázist létesítsen”336. 

Mindeközben Mexikót az a vád érte, hogy Nicaraguát támogatja, elismeri az 
időközben visszatért Sacasa alelnököt, s fegyverrel látja el a felkelőket. 
Minderről Coolidge amerikai elnök is említést tett kongresszusi üzenetében, s 
jelezte, hogy embargó alá helyezte a Nicaragua irányába tartó fegyver-
szállítmányokat. Az újságíró azonban kétséggel fogadja a Mexikóval 
kapcsolatos híreszteléseket, ugyanis nem tartja valószínűnek, hogy Mexikó 
„megengedhetné magának azt a luxust, hogy pénzt, fegyvereket és lőszert 
küldjön a nicaraguai liberálisoknak. Azonban – teszi hozzá a spanyol tudósító – 
bár támogassák nyíltan őket, nem tennének másképp mint az Egyesült Államok 
aki a konzervatív kormány érdekében avatkozik be”337.  

A lap munkatársai ugyan elismerik az „Egyesült Államoknak különleges 
közép-amerikai érdekeltségeit a Panama-csatorna közelében lévő területeken”, 
azonban esélyt látnak arra, hogy Panamához hasonlóan Közép-Amerika öt 
köztársasága az Egyesült Államok uralma alá kerüljön” , ez pedig véleményük 
szerint az észak felől már amúgy is „er ős és kevéssé kellemes szomszéddal” bíró 
Mexikó „függetlenségét veszélyeztetné”338.  

„Az Egyesült Államok intervenciójáról” szóló rövid cikk a fenti események 
további elemzését adja, amelyben a szerző, Ceria, idézi az „észak-amerikai 
kormány” bejelentését, miszerint az USA sem Sacasa, sem Díaz felé „nem 
hajlik, csupán az észak-amerikai életeket és javakat kívánja védelmezni 
Nicaraguában”. Az Egyesült Államok elnökének érvelésében pedig az áll, hogy 
„az óceánközi csatorna megépítése tekintetében a polgárháború veszélybe 
sodorja a Nicaragua által az Egyesült Államoknak biztosított jogokat”, ami 
újabb indokot adhat az Egyesült Államok számára egy újabb beavatkozásra339.  

Az újságírók meggyőződése egyfelől az, hogy „az Egyesült Államoknak 
Nicaragua polgárháborújába történő beavatkozása Észak-Amerika Latin-
Amerikában megvalósítandó kereskedelmi hegemóniájával szembeszálló mexikói 
ellenzék leverésére elszánt pénzügyi körök erős befolyásának nyomásával 
magyarázható”340, másfelől pedig hogy Coolidge elnököt „vajmi kevéssé 
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érdekli, kinek van igaza, csak az számít, hogy a forradalom véget érjen, 
Nicaraguának stabil kormánya legyen”. S bár az ABC Madrid témában tudósító 
munkatársai sem tagadják, hogy „az Egyesült Államok tulajdonképpen saját 
gazdasági és politikai érdekeit védi”, azt is látni vélik, hogy „e politika 
irányítóinak közvetlen célja az, hogy Közép-Amerika köztársaságait az Egyesült 
Államok protektorátusa alá helyezzék, [miközben] Nicaragua harcát arra 
használják fel, hogy a mexikói kormányt rábírják a – befolyásos amerikaiak […] 
dühét kiváltó – kőolaj-törvény hatálytalanítására”341.  

Az említett „mexikói kőolaj-törvény” a La Nación című lap munkatársainak 
figyelmét sem kerülte el. A mexikói alkotmány „csaknem az összes, általa köz-
vetlenül megsértett ország” indulatait felkorbácsolta, de a lap szerint mindközül 
„az Egyesült Államok tiltakozása volt a leghevesebb”. A közép-amerikai ország 

                                                      
341 Mexikó 1917 január 31-én elfogadott, s február 5-én A Mexikói Egyesült Államok 1857. 
februári alkotmányát megreformáló politikai alkotmánya (Constitución Política De Los 
Estados Unidos Mexicanos Que Reforma La Del 5 De Febrero De 1857) néven kihirdetett, 
és ugyanazon év május 1-jén hatályba lépett alkotmánya egyebek mellett kimondja, hogy „az 
ország területi határain belül található vizek és földek, s a föld alatti természeti kincsek 
tulajdonjoga” Mexikót illeti, miatt az Egyesült Államok kártérítést követelt. A kényes ügy 
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bérleti szerződést köthettek, ez váltotta ki az észak-amerikai befektetők neheztelését. 
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védelmében a szerző akképpen nyilatkozik, miszerint „Mexikó csupán a híres és 
magasztalt Monroe-doktrínát bővítette ki: az «Amerika az amerikaiaké» [elvet] 
csak egy lépés választja el a «Mexikó a mexikóiaké» [gondolattól]” 342.  

„Coolidge elnök üzenete” ugyancsak kiváltotta a spanyolok aggodalmát, 
ugyanis – mint olvashatjuk az ABC Madrid elemző cikkében – „az Egyesült 
Államok egyfajta belső tengerként, egy [másik] Földközi-tengerként, egy «mare 
nostrum»-ként szemléli a Karib-tengert”, továbbá – véli a cikk szerzője – „soha 
nem fogja megérteni a világnak az [amerikaiak] imperializmusa elleni 
tiltakozását, amit ők egyszerűen egyfajta legitim önvédelmi politikának 
tekintenek”343. 

A Fülöp-szigetek függetlenségének kérdése úgyszintén kardinális és fájó 
pontja volt a korabeli spanyol külpolitikának. Nem meglepő módon a szigetek 
témája is a spanyol lapok oldalaira került.  

Az ABC Madrid tudósítója cikkében arról ad hírt, miszerint „evakuációs 
ígéretük ellenére Észak-Amerika zászlaja még mindig ott lobog a Fülöp-szigetek 
felett, s ez – véli az újságíró – Kubához és a többi hispán-amerikai köztársaság-
hoz hasonlóan Észak-Amerika e szigetekkel kapcsolatos kapitalista és 
imperialista szándékairól árulkodik”344. 

A La Nación című napilap szerkesztői is fontosnak ítélték meg az olvasók 
politikai, gazdasági és kereskedelmi téren történő tájékoztatását, s a nicaraguai 
forradalom éppúgy, mint a hispanomericanismo–pánamerikanizmus örök vitája is 
a gyakorta tárgyalt témák között található. A spanyol újságíró és dramaturg szerző, 
Jacinto Capella345 keserű hangú cikkéből megtudhatjuk, hogy „a spanyolok 
többsége számára Amerika Havannából és Buenos Airesből és – teszi hozzá – 
legfeljebb Mexikó fővárosából áll”. Ha már – mint írja –, „annyi szó esik a 
hispanoamericanismo-ról”, az olvasó figyelmét „Közép-Amerikára, az Új 
Kontinens Hamupipőkéjére” irányítja, mely véleménye szerint „mérhetetlen 
gazdagsága és csekély számú lakossága ellenére az Új Kontinens leginkább 
figyelmen kívül hagyott és legkevésbé feltárt része” , továbbá – teszi hozzá az 
újságíró –, „a németek és a jenkik az egyetlenek, akik hasznot húznak belőle. Mivel 
az európai hajóknak vannak kikötői az Atlanti- és a Csendes-óceánon, alig veszik 
az irányt a közép-amerikai partok felé”. Kivételt képez az úgynevezett „United 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_Capella (2011. december 18.) 
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Fruit Company, azon partok hatalmas királynője, s neki be kell hódolni” – írja 
Capella, aki nehezményezi a „Spanyolországgal való kapcsolat hiányát”, 
valamint „mostohájával, az Északi Amerikával való örökös súrlódást”. Egyúttal 
„er őteljesebb közeledést” hirdet; s kéri, hogy „Közép-Amerika passzívan álljon 
ellen az Észak befolyásának, hogy mutatkozzon közömbösnek kemény civilizáció-
jának vonzerejével szemben”, továbbá „Őfelsége a Dollár” csábításának elutasítá-
sára szólít fel. Capella cikke azonban itt hirtelen fordulatot vesz: miközben 
egyfelől értékeli „az erőt, a szervezettséget, a szabadságot, minden rendezetten 
szépet, ami Északon van”, s elismeri, „a dollár maximális hasznosságát”, 
másfelől azonban „Washington kormányának folytonos intervencióját” nyíltan 
„fenyegetésnek” tekinti346.  

 
A Razón y Fé című konzervatív katolikus folyóirat is ugyanazokat a témákat 

tűzte oldalaira, mint a fentiekben elemzett ABC Madrid vagy a La Nación. 
Egyebek mellett olvashatunk a „kasztíliai nyelv hatalmáról Amerikában és a 
Fülöp-szigeteken”, arról, hogy „Nicaragua a kasztíliait nyivánította hivatalos 
nyelvvé”, amit a Razón y Fé munkatársa „természetesnek”, s egyben „szüksé-
gesnek” nevez.  

Ha a spanyol-amerikai köztársaságok és Spanyolország közös nyelvét az 
Egyesült Államokkal szembeni leghatékonyabb fegyvernek, a diplomácia, 
kereskedelem, politika, és kultrúra területén legyőzhetetlen előnynek tekintjük – 
azonnal érthető, miért tulajdonított egy erősen konzervatív és vallásos lap nagy 
jelentőséget a spanyol nyelv egykori spanyol gyarmatok területén történő 
hivatalossá tételének. Nicaragua döntését követően az Egyesült Államok 
kormánya akként reagált – tudjuk meg a Razón y Fé című lapból, hogy 
„betiltotta a kasztíliait, mint hivatalos nyelvet, száműzve azt az iskolákból, s 
igyekezvén az angollal helyettesíteni azt”347.  

Warren G. Harding, az Egyesült Államok elnökének váratlanul bekövetkezett 
halála kapcsán pár soros cikket találunk, melyben egyfelől megtudhatja az 
olvasó, hogy utóda, addig az alelnöki posztot betöltő Calvin Coolidge már át is 
vette a hatalmat, másfelől pedig megtudhatja , hogy a néhai elnök a republikánus 
párt mandátumainak teljesítésén kívül mással nem igen járult hozzá a 
politikához348.  

                                                      
346 „La revolución en Nicaragua – se cree en la próxima retirada de los norteamericanos.” 
IN: «La Nación», 1927. január 3. 8. 
347 „El Castellano en América y Filipinas.” IN: „Noticias Generales. Extranjero – América. 
Relaciones Hispanoamericanas.” IN: «Razón y Fé», 1923. szeptember. 126. 
348 „Estados Unidos – Muerte del Presidente Harding.” IN: „Noticias Generales. Extranjero 
– América. Relaciones Hispanoamericanas.” IN: «Razón y Fé», 1923. szeptember. 127. 
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A Razón y Fé oldalain is olvashatunk „az Egyesült Államok elleni 
áramlatokról”. Az USA „kölcsönök ürügyén, többé-kevésbé a Fehér Ház 
javaslatára” Santo Domingóban, valamint Kubában végrehajtott partraszállása 
miatt „az emberek fellázadtak az észak-amerikai gyámság ellen”  – tudjuk meg a 
lapból. Mindeközben Puerto Rico autonómiát követelve követeket küldött az 
Egyesült Államok fővárosába; „Fülöp-szigetek pedig […] bizalmatlan a 
Monroe-Doktrína gyakorlati értelmezését illetően”349.  

A folyóirat a „Faj Ünnepével” is részletesen foglalkozik, amelynek keretein 
belül Amerika 1492-es felfedezésének évfordulóját október 12-én, „addig soha 
nem látott lelkesedéssel és ragyogással” ünnepelte Spanyolország, Spanyol-
Amerika, valamint a német és angol nagyváros spanyol és amerikai 
közösségei350.  

Az ünnepségen Blanca de los Ríos spanyol írónő olvasta fel az ünneppel 
kapcsolatos gondolatait: 

 
„Ezt az ünnepet a spanyol Hazának szenteljük amiért igét hirdetett, és 

civilizálta Amerikát, s mert megteremtette a spanyol fajt. Gyarmatbirodalmunkat 
nem a kard, hanem a kereszt építette fel. Következésképpen Spanyolország egy 
fajt alkotott, hiszen domíniumát az igazi spiritualitásban, a lelke mélyén hozta 
létre; nem gyarmatosítója, anyja volt húsz nemzetnek”. 

 
Az ünnep kapcsán szóba került a spanyolellenes propaganda is. D. Luis 

Aldunate, Chile spanyolországi követe arról beszélt, hogy most, hogy a 
levéltárak tanulmányozásának köszönhetően a „fekete legendát [végre] felváltja 
a valódi történelem, a spanyol fajhoz tartozó amerikai népek visszatérnek az 
anya Spanyolországhoz, s a faj területein többé nem nyugszik le a nap”. Kuba 
képviseletében D. Ruy de Lugo Viña mondott beszédet, s kijelentette, hogy 
„Kuba Spanyolország, és Amerika úgyszintén Spanyolország, hiszen közös a 
dicsőségük; s nem szabad azt mondani, hogy Spanyolországot Amerika 
felfedezése és civilizációja kettéosztotta volna, hanem azt, hogy általa lett 
teljes”. 

Primo de Rivera október 12-e jelentőségét egy többletjelentéssel egészítette 
ki: Spanyolország számára e „nap nem csupán a Faj, hanem egyben a Hit 
ünnepe is”. A diktátor ünnepélyesen bejelentette a kormány azon szándékát, 
hogy a spanyol fővárosban megépíti az Amerika-sugárutat, amely Amerika 
madridi diplomáciai képviseleteinek adna otthont. Beszéde végén a tábornok 
azzal a felkéréssel fordult a hispán Faj összes népéhez, hogy [az egykori 

                                                      
349 „Corrientes contra los Estados Unidos.” IN: „Noticias Generales. Extranjero – 
América. Relaciones Hispanoamericanas.” IN: «Razón y Fé», 1923. szeptember. 267. 
350 „La Fiesta de la Raza.” IN: „América – Relaciones hispanoamericanas.” IN: 
«Razón y Fé», 1923. szeptember 20–október 20. 399–400. 
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anyaország-leányköztársaság viszony után és helyett – F. P.] „törekedjenek 
arra, hogy Spanyolország és Amerika testvérek legyenek”. 

Míg Spanyolország és egykori gyarmatai közötti „legszorosabb az egységhez 
kétség nem fér”, az Egyesült Államokat a spanyol folyóirat tudósítója „a Brit 
Birodalommal, Franciaországgal, és Belgiummal egyetemben a legnagyobb 
vetélytársnak” tekinti, hiszen mind Dél-Amerika piacaiért versengenek. Egyben 
a szerző aggodalmát is fejezi ki, hiszen véleménye szerint Olaszország és 
Németország is többet tesz annak érdekében, hogy fokozhassa amerikai 
kereskedelmét. Ennek kapcsán pedig sajnálatát fejezi ki amiért „Spanyolország 
nem használja ki a nyelv, a szokások, a számtalan spanyol kolónia, valamint a 
szeretet előnyeit, amelyet [t.i. Spanyolországért] érez az összes hispán-amerikai 
nép”351.  

1925. első negyedévében az „Amerika – Hispán-amerikai kapcsolatok” című 
szekcióban a guatemalai sajtó olvashatjuk arról, hogy „Németország, Anglia, 
Franciaország és az Egyesült Államok kihasználják a Guatemala kínálta 
kereskedelmi előnyöket, miközben Spanyolország – a közvetlen kommunikáció 
hiányában – nem uralja a közép-amerikai piacokat, aszerint ahogyan – 
magyarázza a cikk szerzője – jog szerint megilletné őt” 352. 

A közös „spanyol-amerikai gondolkodás(mód)” a témája a „Hispán-
amerikai értelmiségi dolgozók szabad kongresszusának”, amiről a Razón y Fé 
1925. május–augusztusi számában olvashatunk. A kongresszuson az argentin 
konzervatív irodalmár, Leopoldo Lugonés „ezt az ilyen formában indítványozott 
szervezetet lehetetlennek” ítélte meg, aminek okát „egyéb akadályok mellett […] 
a huszonegynéhány hispán-amerikai nemzet erőteljes különbözőségében, az 
Egyesült Államok jelenlétében és vitathatatlan befolyásában, valamint a latin-
amerikai országok eltérő nemzeti oktatásában” látta. A cikk szerint Lugonés 
számára a „hispán-amerikai érdekek uniformitása egy a nyelvi közösség által 
létrehozott illúzió, de – mint magyarázza – ez nem gátolta a nemzetek között az 
egészen a háborúig [elfajuló] kereskedelmi versenyt, míg a pozitív közeledés 
csekély eredményei, melyeket napjainkig sikerült megvalósítani, az Egyesült 
Államok kezdeményezése”.  

Lugonés „az Argentin Köztársaságra vonatkozó tényekkel” állt olvasói elé, 
amelynek felsorolásából azonnal világossá válik, mit is érthetett az Egyesült 
Államok „vitathatatlan befolyása” alatt: „politikai szervezetünk egy amerikai 
adaptáció; szövetségi igazságszolgáltatásunk az amerikai szerint szerint 
szerveződik; tanítóképzőink amerikai típusúak; pénzrendszerünk alapja a dollár; 
iparunk, sőt, konyháinkban amerikai szénnel főzünk; kereskedelmünket 
legnagyobb részt az Egyesült Államokkal folytatjuk…” . A költő mindennek 

                                                      
351 „La Fiesta de la Raza ...” Idézetek a 400–401. oldalon. 
352 „Nuevos Buques para la Trasatlántica.” IN: „América – Relaciones hispano-
americanas.” IN: «Razón y Fé», 1925. január 121–122. 
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alapvetően „jótékony”  hatását érzi a spanyol-amerikai gondolkodásmód 
tekintetében: „kit űnő kultúránkkal – mely francia (!) – keveredett, és leszámítva 
a jenkiellenes propaganda bizonyos eseteit, semmi okunk arra, hogy 
megváltoztassuk”353.  

Ugyanakkor, annak példáján, hogy „a spanyolok sikert sikerre halmoznak az 
Egyesült Államokban”, Lugonés Spanyolországot Hispán-Amerikával folytatott 
kapcsolatának még szorosabbá fűzésére biztatja354.  

A hispanoamericanismo, pánamerikanizmus, valamint Spanyolország és az 
Egyesült Államok küldetéstudatának kérdése elevenedik meg a Razón y Fé 
következő, „Hispán-amerikai közeledés” címmel megjelentetett írásában. 
„Spanyolország és lányai, a fiatal köztársaságok céljai és érdekei azonosak” –
olvashatjuk, következésképpen az újságíró szükségesnek érzi „Spanyolország és 
Amerikai kereskedelmi szerződéseinek felülvizsgálatát, és javítását”. Azonban 
kijelenti, hogy „a Monroe-doktrína nem vonatkozik a hispán-amerikai népekre, 
s a pánamerikanizmust sem fogadják el soha”; továbbá, hogy „Isten akarata 
volt, hogy Spanyolország és Amerika egyazon ügy legyen”355.  

* * * 

Külpolitikájuknak, valamint gazdasági és kereskedelmi kapcsolataiknak 
köszönhetően Spanyolország és az Egyesült Államok mindig is sajátságos 
kapcsolatokat tudhatott magáénak – különösképpen 1898-tól. Talán azt 
mondhatnánk: a két nép mintha a fekete legenda árnyékában létezett volna. 
1924. februárjában „T űrhetetlen Spanyolország-ellenes propaganda” címmel 
jelent meg írás az ABC Madrid oldalain. A szerző arról tájékoztatja olvasóit, 
hogy egy észak-amerikai lap, nevezetesen a Brooklyn Daily Eagle által közölt 
cikkben az újság barcelonai tudósítója azt állítja a spanyolokról, hogy „afrikaiak 
és nem európaiak”356.  
                                                      
353 „América. Hispanoamericanismo.” IN: «Razón y Fé», 1925. május–augusztus 127–128. 
354 „Hispanoamericanismo.” IN: «Razón y Fé», 1925. május–augusztus. 128. 
355 „Aproximación hispanoamericana. Homenaje al mejicano D. José Vasconcelos.” IN: 
«Razón y Fé», 1925. május–augusztus. 519. 
356 A Brooklyn Daily Eagle észak-amerikai napilap 1841 októberében született és több mint 
egy évszázadon át működött. Az esszéíró, költő, újságíró és humanista Walt Whittman 
mintegy két éven át volt a New York-i lap szerkesztője. Az amerikai polgárháborúban a 
Demokrata Párt oldalán állt. 1955-ben a lap működését beszüntették. 1960-ban ugyan 
újraindult, csupán 3 éven át tudott a korabeli lapok között megmaradni. A lap első hat 
évtizedének (1841–1902) sajtóanyaga már digitalizált formában is olvasható az interneten: 
http://eagle.brooklynpubliclibrary.org/Default/Skins/BEagle/Client.asp?Skin=Beagle&AW 
=1258088712046&AppName=2&GZ=T (2011. november 25.); A Brooklyn Eagle mai 
formájának weboldala: http://www.brooklyneagle.com/ (2011. november 25.); Ennek a 
lapnak azonban nevén kívül más közös pontja nincs a fentiekben idézett újsághoz. Lásd még: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Eagle (2011. november 25.) 
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Az ABC Madrid tudósítója felháborodva fordul szembe spanyolellenes 
kollégájával, amiért az „megvető mondatokat” írt Spanyolországról, melyek a 
spanyol szerint „teljességgel igaztalanok, ugyanis «Spanyolország fekete legendá-
jának» hitelét vesztett konok és ostoba rapszódiái”. A folytatásban pedig az ABC 
Madrid munkatársa egyenesen Primo de Rivera Katonai Direktóriumához fordul:  

 
„felesleges volna ragaszkodnunk a legenda efféle propagandistái elleni 

kirohanásunk, ha nem azért tennénk, mert helyénvalónak tartjuk, s az eset 
kapcsán javasolnánk a Direktóriumnak, amely mindig figyel a Haza jó 
hírnevére, hogy tartsa szemmel az olyan újságírókat, akik bizonyos külföldi 
lapokat tájékoztatnak, amelyek mindent képesek befogadni, hogy Spanyolország 
hírnevét rontsák”357. 

 
E javaslatát követően a cikk szerzője kifejtette a Spanyolországot becsmérlő 

személyek társadalmi helyzetével kapcsolatos elképzelését, miközben az 
országból történő kiűzetésükben látja büntetésük egyetlen, számára elfogadható 
módját. A felháborodott újságíró az inkvizíció eszközeihez látszik folyamodni, s 
noha meglehetősen mérsékelt büntetést választott, az mégis minden bizonnyal 
kellőképpen és elfogadható mértékben szigorú volt a huszadik század 
követelményeinek szintjén: 

 
„az esetek többségében az efféle tudósítók olyan külföldiek, akik 

országunkban menekültként élnek, amelynek létüket köszönhetik, hiszen 
hazájukban lehetetlen lenne számukra az élet, nem tudják hogyan köszönjék meg 
a lovagias spanyol vendégszeretetet, következésképpen megérdemlik, hogy 
felszólítsuk őket, hogy lépjék át a határt. Azonban ha abban esetben, amelyre a 
brooklyni újság és barcelonai tudósítója kapcsán utalunk, vagy más esetekben 
[…] a Spanyolország ellenében író tudósító spanyol volna, nem lenne 
igazságosabb és méltányosabb annál, hogy megfosszuk spanyol állampolgár-
ságától, melyet bemocskol és megbecstelenít, hogy aztán később veszélyes 
külföldinek tekintsük, és jó messzire vigyük országunktól”358. 

 
Az újságíró nem egyszerűen „leckét” adott a spanyol politikai vezetésnek 

atekintetben, mi is lenne a helyes (re)akció az olyan esetekben amikor az 
országot a fentihez hasonló sérelem éri, de egyben súlyos bírálattal is él az 
aktuális politikai rendszert illetően: „a világ demokratikusabb népei így 
tesznek”359 – jegyzi meg keserűen, kétségkívül arra utalva, hogy Spanyolország 
1924-ben messze volt a demokráciától… Írását bevezetendő a szerző nyílt 

                                                      
357 „La intolerable propaganda contra España.” IN: «ABC Madrid», 1924. február 22. 20. 
358 Uo. 
359 „La intolerable propaganda …” Idézetek a 20. oldalon. 
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utalást tesz az úgynevezett fekete legendára – így téve egy csapásra érthetővé a 
cikk címét: a „Spanyolország elleni tűrhetetlen propaganda” maga a „fekete 
legenda”, azaz a XVI. századtól kezdődően elterjesztett vélemény, amely szerint 
a spanyolok fanatikus, kegyetlen, türelmetlen, neveletlen barbár nép, s amely 
szinte az egész világot hispanofóbbá változtatta. Olybá tűnik, a cikk bizonyítékul 
szolgál annak a réges-régi, évszázados legendának a létezésére, amelytől 
Spanyolország – láthatóan hiábavaló mód – igyekezett mielőbb megszabadulni. 

E legenda – mint már korábban is jeleztük – erőteljesen hatott Spanyol-
országnak az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolataira. Az államközi 
kapcsolatok alapját adó diplomácia, illetve az azzal kapcsolatos információk 
soha nem kerülték el az ABC Madrid méltán neves tudósítójának, Zárragának a 
figyelmét, akinek cikkei segítségével az olvasó bepillantást nyerhet abba a képi 
világba, amelyet az egykoron hatalmas és félt gyarmattartó Spanyolország, 
illetve a XX. század külpolitikájának egyre inkább főszereplőjévé váló Egyesült 
Államok alakított ki egymásról az 1920-as évtizedben360.  

A következő cikkek Primo de Rivera Katonai Direktóriumának két évében 
(1923–1925) az USA és Spanyolország látszólag nyugodt diplomáciai 
kapcsolatairól adnak tanúbizonyságot, amelyek – egyéb tényezők mellett – talán 
az Egyesült Államok akkoriban Spanyolországba akkreditált nagykövete, 
Alexander Pollock Moore erőfeszítéseinek tudhatók be leginkább361.  

Zárraga az USA madridi nagykövetét „a spanyolok jó barátjaként” nevezi 
meg; s meglehet, azzal a szándékkal, hogy felébressze a spanyol méltóság 
érzését, a New Yorkban élő újságíró büszkén kijelenti, hogy „Mr. Alexander P. 
Moore-nál jobban senki nem tudta elmondani az észak-amerikai népnek azt, ami 
a mai Spanyolország: mindaz, amit ma Európában képvisel, amit Amerika 

                                                      
360 James W. Cortada könyvében az első világháborút követő éveket az USA és 
Spanyolország egymással való kapcsolatában egyfajta „csendes közjáték” periódusaként 
értékeli. Az amerikai történész úgy véli, a két nemzet „csendesebb kapcsolatokat 
tartottak fenn, nagyobb érdeklődést mutatva a kereskedelem kiterjesztése, semmint a 
diplomáciai konfliktusok táplálása iránt, habár Latin-Amerika továbbra is mindkettejük 
érzelmeit felkavarta”. Cortada azon a véleményen van, hogy a két ország közül egyik 
sem tulajdonított különösebb jelentőséget „a másikkal való diplomáciai és gazdasági 
kapcsolatoknak”; s ez a fajta magatartás lehetett az, amely Cortada szerint magyarázatot 
adhatott arra a kérdésre, hogy „miért zavarta oly csekély gyűlölködés diplomáciájukat az 
1920-as évtizedben és az 1930-as évek elején”; CORTADA: i.m. (1978) 167. 
361 Cortada a spanyol–amerikai kapcsolatok e békés jellegét azzal magyarázza, hogy ez 
időszakban mindkét állam figyelmét inkább „hazai és nemzetközi problémák” kötötték 
le. Míg Spanyolország a „Népszövetségen belüli befolyását” igyekezett növelni, addig – 
mivel az Egyesült Államok nem volt a szervezet tagja – „az észak-amerikaiak saját 
kontinensükre vonultak kikiáltva a normalitáshoz, és az ál-elszigetelődéshez való 
visszatérést”; CORTADA: uo. 
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számára jelent, s amit – nem utolsó sorban – barátsága és együttműködése érhet 
az Egyesült Államok számára…!”362.  

Az újságíró mintha valamiféle reklámfogásként használná fel az amerikai 
nagykövetet, különös fényt vetve Spanyolország európai és amerikai jelenlétére 
egyaránt, noha maga Zárraga lehetne a legalkalmasabb ember a propaganda-
feladatra: spanyol létére az Egyesült Államokban él és dolgozik, 
következésképpen – újságja, az ABC Madrid nevében országának dolgozik, és 
azt képviseli – tökéletesen működhetne egyfajta, a két nemzetet összekötő 
hídként. Ennélfogva egyfajta hármas küldetést tejesít: spanyol, akinek 
alkalmazkodnia kellett az észak-amerikai életvitelhez és –stílushoz, miközben az 
a feladata, hogy a spanyol érzületet hirdesse, s hogy a spanyolokat népük iránti 
büszkeségre biztassa. Az ABC Madrid New Yorkban élő tudósítója (f)elvállalni 
látszik a feladatot, hogy cáfolja a korábbiakban említett és bemutatott fekete 
legenda igazságát, s egyben bizonyítsa, a legenda az 1920-as években igencsak 
idejét múlt jelenség.  

1926 februárjában Ogden Haggerty Hammond követte Alexander Pollock 
Moore-t az Egyesült Államok madridi nagyköveti posztján363. A leköszönő és az 
újonnan érkező diplomatákról Zárraga igencsak eltérő (jellem)ábrázolást ad 
olvasóinak: a spanyol tudósító mindenekelőtt arra panaszkodik, hogy az új 
nagykövet, Hammond még csak nem is ismeri Spanyolországot. Az efféle 
tudatlanság nehezen elfogadható egy nagykövettől, akinek az országban, ahová 
delegálták nem csupán hazáját kell képviselnie, de elsődleges feladatai közé 
tartozik a két ország kapcsolatainak előmozdítása. Hogyan is várhatnánk el a 
diplomáciai képviselet legmagasabb rangú küldöttétől, hogy valós információval 
szolgáljon arról az országról, ahol misszióját tölti, s a bilaterális kapcsolatokat 

                                                      
362 Alexander Pollock Moore (1867–1930): diplomata, és a Pittsburgh Leader című 
napilap szerkesztője. Karrierje során két alkalommal teljesített nagyköveti szolgálatot: 
előszörSpanyolországban – Primo de Rivera diktatúrájának első két évében, majd 1928–
1929-ben Peruban szolgált, fontos szerepet játszva a Chile és Peru között a Tacna és 
Árica okozta határvita rendezésében; http://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Eagle; 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Spain; ZÁRRAGA, Miguel 
de: El Ensueño y la Realidad. IN: «ABC», Madrid, 1924. február 12. 20. 
363 Ogden Haggerty Hammond (1869–1956), észak-amerikai üzletember, az Egyesült 
Államok 1926 és 1929 között Spanyolországba akkreditált nagykövete, akivel Primo de 
Rivera megállapodást írt alá egy nemzeti telefonhálózat létrehozásáról, amely 1927-re való-
sult volna meg. Azonban a törvények értelmében Herbert Hoover elnökké választásakor 
1928-ban Hammond spanyolországi diplomáciai küldetése véget ért. Köszönhetően 
Hammondnak, aki kezdeti nehézségeit gyorsan legyőzve rövid időn belül elnyerte a 
spanyolok szimpátiáját, az USA és Spanyolország kapcsolatai jelentősen javultak spanyol-
országi küldetése idején; http://www.rmslusitania.info/people/saloon/ogden-hammond/; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ogden_H._Hammond (2012. január 30.) 
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építse, amikor még az alapvető információknak is híján van? Zárraga egyáltalán 
nem ijedt meg attól, hogy rávilágítson Hammond hiányosságaira:  

 
„az Egyesült Államok Spanyolországba akkreditált új nagykövete nem ismeri 

Spanyolországot. Egészen mostanáig nem volt pontos fogalma arról, hogy mi is 
Spanyolország, és a legkevésbé sem érdekelte soha. Ugyanaz történt vele is, mint 
120 milliónyi honfitársának többségével: noha tudta, hogy valahol Dél-
Európában létezik egy – szokatlan legendáktól duzzadó – Spanyolország”364.  

 
E „fura legendákkal” Zárraga nyilvánvalóan ismételten a fekete legendára 

utal, s ha hihetünk Zárraga írásának, maga Hammond Spanyolországról szerzett 
információi is legendákban gyökereznek. Hogy Zárraga igazát bizonyítsa 
Hammond tudatlansága terén, cinikus formában elmeséli olvasóinak, hogy az 
amerikai nagykövet, Párizsi tartózkodása idején fejébe vette, hogy a szomszédos 
Spanyolországban (is) látogatást tesz: „egyszer, míg Párizsban tartózkodott, 
eszébe ötlött, hogy Spanyolországba megy, mintha csak azt találta volna ki, hogy 
Marokkóba megy. Hát, nem ugyanaz?”.  

A folytatásban a madridi napilap tudósítója felfedi Hammond tervezett 
spanyolországi útjának valódi történetét, aminek segítségével az olvasó 
nyomban megérti, miért vélte úgy Zárraga, hogy nem sok különbség volt 
aközött, hogy az ember Spanyolországba vagy éppen Marokkóba utazott:  

 
„Párizsban rávették, hogy álljon el az effajta őrültségtől. Miért menne 

Spanyolországba? Nem tudta, hogy Spanyolországban lehetetlen anélkül utazni, 
hogy az ember ki ne tenné magát mindenféle veszélynek? Megkockáztatná, hogy 
a hegyekben élő, bandába verődött, elővigyázatlan külföldiekre leselkedő 
útonállók rabolják ki? Spanyolországban nincsenek vonatok, sem autók, sem 
szállodák, sem igazi városok. Csupán néhány, korábbi évszázadból megmaradt 
templom, pár romos kastély, és sok-sok taverna, s megannyi aréna. Semmi 
egyéb! Hammond úr így meséli nekünk, naivan”365.  

 
Zárraga szerint a régi legenda tehát az 1920-as években is sötéten tartotta 

Spanyolország hírnevét. Az ilyen és hasonló pletykák hallatán egy olyan 
tekintélyes férfi, mint az Egyesült Államok által delegált nagykövet, bizonyosan 
nem fog Spanyolországba vágyni, hiszen – Zárraga szavaival – „hogyan is 
érdekelhetné egy ilyen Spanyolország?” A spanyol tudósító Hammond 
személyében nemtörődöm embert vél felfedezni, aki annak sem járt utána, hogy 
a francia fővárosban kapott információk vajon megfeleltek-e a valóságnak: „nem 

                                                      
364 ZÁRRAGA, Miguel de: Pisando suelo de España. IN: «ABC», Madrid, 1926. február 
3. 19. 
365 Uo. 
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akarta venni a fáradságot, hogy bizonyítsa, hogy a Párizsban neki adott 
információk többé-kevésbé pontosak-e; mindössze vállat vont, lemondván arról, 
hogy ellátogasson hozzánk”.  

Az újságíró, akinek azonban Hammond tanulmányairól is vannak 
információi, meglehetősen csípős bírálattal él a nagykövetnek diplomát adó 
Harvard Egyetem felé, amelynek oktatásával kapcsolatban megjegyzi, hogy 
bizonyosan egy nagyon más Spanyolországról készíthette fel hallgatóit:  

 
„egy nagyon más Spanyolországról mesélhettek neki, amely már csupán a 

történelemben létezett”, majd egy nagyon fontos kérdést tesz fel, amely 
önmagában hordozza a választ is: „hát nem követett el ő maga [t.i. az a régi 
Spanyolország] öngyilkosságot úgy az 1898-as év tájékán?”366.  

 
A korabeli történelmi események ismeretében talán kijelenthetjük: ezt a 

metaforikus „öngyilkosságot” Spanyolország akkor követte el, amikor elveszítette 
– vagy veszni hagyta – utolsó gyarmatát, aminek következtében a teljes történelmi 
spanyol birodalom megszűnt létezni. Következésképpen szerinte a fekete 
legendának is a gyarmatokkal együtt kellett volna a semmibe vesznie, hiszen 
Spanyolország nem volt nagyhatalom, nem volt ellenség többé. Ezt követően 
pedig igyekezett külpolitikájában a világ vezető hatalmaihoz felzárkózni. A régi 
korszak véget ért, s ezzel a legendáknak is vége kellett volna szakadjon, 
különösen, ha emlékszünk azokra a változásokra, amelyeket az USA a huszadik 
században megtapasztalt: az Egyesült Államok (kül)politikájára a XIX. század 
folyamán jellemző elszigeteltségét a XX. század „progresszív és hódító” korszaka 
váltotta fel, azaz az Egyesült Államok – immáron tudatában végtelen 
lehetőségeinek amelyek révén világhatalommá válhat – fokozatos érdeklődést 
mutatott a világ ügyei iránt367.  

                                                      
366 Uo. 
367 A XX. századig „az amerikai érdeklődés iránya inkább befelé, semmint kifelé 
mutatott, az amerikai politika történelmi elvei a függetlenség, tengerek szabadsága, 
semlegesség, be nem avatkozás, kereskedelmi kölcsönösség a legnagyobb kedvezményt 
élvező ország formulájának jegyében, elszigeteltség, valamint Monroe-doktrína voltak” 
– írja könyvében Alexander DeConde, aki szerint az USA külpolitikáját „az Európától 
való,s az amerikai büszkeséget tápláló politikai elszigetelődés jegyében” alakította. 1898 
azonban külpolitikai szemléletváltásra késztette az Egyesült Államokat. A progresszívek, 
élükön Theodore Roosevelt, valamint Woodrow Wilson elnökökkel, felismerték, hogy 
az „1890-es évek katasztrofális gazdasági összeomlásának elkerülése” érdekében 
elkerülhetetlen az USA tengerentúli piacainak kiterjesztése, s ha a többi nemzettel 
szemben nem akar lemaradni, haditengerészetét is tökéletesítenie kell. Misszótudata, az 
Isteni gondviselésbe, és azon keresztül önmagába vetett hite, fejlődése lehetővé és 
egyben szükségessé tette, hogy Észak-Amerika a világpolitika színpadára lépjen – a 
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Zárraga keserédes hangnemben folytatja cikkét, miközben arról számol be 
olvasóinak, hogy tulajdonképpen Hammond Mediterráneum iránti érdeklődése, 
valamint információgyűjtése csupán azt követően kezdődött el, hogy az Egyesült 
Államok elnöke jelölte őt a madridi nagyköveti posztra: „amikor Coolidge elnök 
[…] az Egyesült Államok madridi nagykövetének kinevezte, Mr. Hammond azt 
hitte, álmodik. Valóban létezett volna Spanyolország? Kérdezősködött, tanult és 
érdeklődött”, amelynek köszönhetően – folytatja Zárraga – „[…] rájött, […] 
hogy Spanyolország az egyik legdicsőbb, legműveltebb, és leginkább haladó 
nép, s már nem csupán a vén Európában, hanem az egész világon, anélkül, hogy 
bármit is irigyelnie kellene a nálánál gazdagabb Amerikától”  – szól Zárraga 
Spanyolország-imázs kampányának kissé túlzó szövege368.  

Zárraga megjegyzése a spanyol nemzettudat és Spanyolország nemzetközi 
hatalmak között játszott, vagy az őt megillető szerepével kapcsolatosan különleges 
fontossággal bír: erőteljes és magabiztos kijelentés az, hogy Spanyolország már 
nem csupán európai, de világhatalom, amelynek jelenlétével a többi államnak is 
számolnia kell.  

A spanyol újságíró azonban nem csak negatívumokat talált Hammond 
személyét illetően, nem törekedett csupán az amerikai diplomata lejáratására. 
Egyfelől elismerte érdemeit, másfelől pedig felmentette a tudatlanság vétke alól. 
Mint írja, „Hammond úr, aki egy nagyszerű – kifinomult világfi és befolyásos 
üzletember kettős nyíltszívűségével rendelkező – úriember, s aki mindig készen áll 
bárminemű hibás benyomást vagy téves ítéletet helyreigazítani, egyenesen meg-
vallja nekünk múltbéli tudatlanságát, amely nem csak az övé!369; s boldognak 

                                                                                                                                   
hódító szerepében; DECONDE, Alexander (ed.): i.m. vii–ix.; 3–4., FREIDEL: i.m. 68., 
HAHNER: i.m. 185. 
368 ZÁRRAGA: Pisando suelo… uo. Mint azt a korábbaiakban bemutattuk, „az ibériai 
bájt újra felfedező”  korabeli íróknak és növekvő számú turistáknak köszönhetően az első 
világháborút követően a kulturális kapcsolatok erősödésének lehetünk tanúi. „A 
spanyolok egyfajta egészségesebb tiszteletre tettek szert az amerikai kolosszus részéről”  
– írja Cortada; CORTADA: i.m. (1978) 167. 
369 A XIX. század folyamán az Egyesült Államok nem túl sok érdeklődést tanusított az 
európai ügyek iránt, s egy rövid, de annál intenzívebb „progresszív és hódító” iőszak 
után az USA ismét magába fordult: „elutasítván az új világrendről alkotott wilsoni víziót 
[…], hátat fordított a világnak és nem játszott aktív szerepet a nemzetközi ügyekben” – 
véli Freidel. Így azonban új információ sem áramolhatott az országba. Ennek lehetett 
következménye – ahogyan Powell a Gyűlölet Fája című munkájában is rámutatott – 
hogy Észak-Amerika még az 1920-as években is – Spanyolország esetében különösen – 
régi, és sokszor fekete legendák között létezett. Ezért „menti fel” – úgymond – Zárraga 
Hammond nagykövetet azon vád alól, hogy egyedül ő lenne a felelős saját 
tudatlanságáért. Sokkal inkább az érvényben lévő oktatási rendszert, az előítéletekkel teli 
szépirodalmat és történelemkönyveket, illetve azok szerzőit teszi felelőssé, akik továbbra 
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látszik, hogy megtudhatott valamit abból a sokból, ami Spanyolországgal kapcso-
latban elkerülte figyelmét […]”. A spanyol újságíró megelégedésére, az Egyesült 
Államok spanyolországi nagykövete „már el is kezdett spanyolul tanulni…” Ezt 
követően tolmácsolja Hammond személyes vágyát kifejezendő, hogy Spanyol-
országot és az Egyesült Államokat minél közelebb hozza egymáshoz.  

Cikkét Zárraga a nagykövet szavaival zárja: „megismerni [Spanyolországot] 
és megszeretni azt!”. Az újságíró e gondolatot kissé módosítva fordul az új 
nagykövethez, mintegy felkészítvén őt: [Spanyolországot] „Megismerni, Mr. 
Hammond, annyit tesz majd: megszeretni azt…”370  

Az ABC Madrid tudósítója nem csupán a két nemzet közötti közvetítő 
szerepét vállalta el annak a lapnak a nevében, amelynek dolgozik, de 
határozottnak tűnik abbéli elhatározását illetően is, hogy meggyőzze az Egyesült 
Államokat – s vele együtt talán az egész világot – hogy Spanyolország igenis 
szerethető ország – a szó minden értelmében. Hammondról szóló cikkét 
követően az ABC Madrid közzétette Zárragának a három évnyi diplomáciai 
szolgálat befejeztével leköszönő Moore nagykövettel készített interjúját371. 
Zárraga nagy tisztelettel ír cikkében a volt nagykövetről:  

 
„Mr. Moore, ez az idegen nemes, akinek jámbor és barátságos szelleme 

képes volt meghitt és szívélyes árnyalatot adni a hagyományosan protokolláris 
és merev diplomáciai küldetésnek; […] sajátságosságával sikerült 
rokonszenvessé tennie az észak-amerikaiakat Spanyolországban, s amit mi 
igazán megköszönhetünk neki az az, hogy tudta, hogyan kedveltesse meg a 
spanyolokat az Egyesült Államokban”.  

 
Zárraga szerint Moore „Spanyolország dicsőségének és fejlődésének 

vehemens terjesztője 120 milliónyi észak-amerikai előtt”.  A spanyol újságíró a 
következőkben – azon túl, hogy Moore szavait Spanyolország valaha legjobb 
propagandájának tartotta – kiemelte a sajtó szerepének fontosságát, ami az 
információ lehető legrövidebb időn belül a lehető legszélesebb körben történő 
terjesztését jelenti. A távozó nagykövettel készített interjú nem csak az ABC 
Madrid hasábjain, de más spanyolországi, és az Egyesült Államok fontosabb 
lapjaiban is olvasható volt. Szavai eszközként szolgálnak majd a régi, 
befeketedett-befeketített Spanyolország-kép megváltoztatására: „a New York-i 
napilapok olvasóihoz eljutottak [Moore] szavai, és az Egyesült Államok összes 
tudósítója táviratban küldte el e köztársaság legtávolabbi csücskébe” – írja 

                                                                                                                                   
is egyfajta „tudatlanságban és érdektelenségben” tartják az Egyesült Államokat; 
FREIDEL: i.m. 155., POWELL: i.m. (1971) 118–119. 
370 ZÁRRAGA: Pisando suelo… uo.  
371 ZÁRRAGA, Miguel de: Lo que el ex embajador Moore dice de España. IN: «ABC 
Madrid», 1926. február 4. 27–28. 
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Zárraga, majd felteszi a kérdést, miszerint „kell-e Spanyolország számára ennél 
jobb propaganda?”.  

Moore az interjúban elégedettségének adott hangot, hiszen Spanyolországot 
„teljesen újjászületni” látja, s az ibér nemzetet „Európa legműveltebb népeinek 
élére” helyezi, miközben „nagyszerű ipari nemzetnek” tekinti „ahol  – folytatja 
Moore – bőven van pénz és rendkívüli képesség arra, hogy az ország gyors 
fejlődésébe befektessék”.  

Moore továbbá elismerően jelentette ki, hogy „a mai spanyolok eltörölték azt 
a legendás szokást, hogy mindent holnapra hagyjanak. Azt a holnapot mára 
cserélték”.  

A leköszönő nagykövet tehát tisztában volt Spanyolország pénzügyi erejével, 
és igyekezett meggyőzni honfitársait arról, hogy a spanyolok a legkevésbé sem 
lusták, épp ellenkezőleg, mindent megtesznek fejlődésük, haladásuk érdekében. 
Moore Spanyolországot a „legbékésebb és legdolgosabb országnak” tartja; és 
kiemel – s persze eltúloz – egy, az amerikaiak számára különösen értékes 
tényezőt, nevezetesen a szabadságot: a diplomatának a Spanyolországban eltöltött 
évek során az a benyomása alakult ki, miszerint „egyetlen másik országban nem 
élveznek több szabadságot az emberek mint Spanyolországban”. Amikor pedig 
Zárraga XIII. Alfonzról kérdezte, Moore csak annyit felelt: „egyike a legjobban 
felkészült európai férfiaknak […], s a volt nagykövet nem ismert a spanyol 
királynál modernebb és hazafibb államférfit”.  

Ami pedig Spanyolország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat illeti, 
Moore ismét röviden válaszolt: „soha nem voltak oly szívélyesek, mint most”.  

A diplomata kötelező túlzásaiként is értékelhetjük Moore szavait. A 
leköszönő nagykövetnek az Egyesült Államok és Spanyolország közötti 
felülmúlhatatlanul jó kapcsolataira vonatkozó szavainak hitelessége ugyanis 
némiképpen megkérdőjeleződik, ha 1923–1925 közötti évek kereskedelmi 
viszonyait közelebbről megvizsgáljuk. A továbbra is döntően agrár 
Spanyolország bevételeinek egy jelentős részét gyümölcs – s ezen belül az 
almeríai szőlő és a valenciai narancs – exportjából nyerte. 1923-ban azonban az 
Egyesült Államokba érkezett gyümölcsök esetében a vizsgálatok a meglehetősen 
kártékony, s a nemzetközi szállításnak köszönhetően a gyümölcsösökben 
járványt is előidézni képes mediterrán légy (mosca mediterránea) okozta 
fertőzés jeleit találták az észak-amerikai szakértők. Következésképpen az 
Egyesült Államok Szövetségi Kertészeti Bizottsága (U.S. Federal Horticultural 
Board) azonnali embargót hirdetett a nevezett gyümölcsök esetében, s az 
intézkedést mindaddig érvényben kívánta tartani, amíg be nem bizonyosodik, 
hogy a spanyol gyümölcsöknek az Egyesült Államokba történő szállítása 
biztonságos, a gyümölcsök nem fertőzöttek.  

Zárraga Moore leköszönő nagykövettel készített interjújában erre a kérdésre 
is kitért. A neki feltett kérdésre adott válaszában a nagykövet elismerte, hogy az 
ügy valóban súrlódást okozott a két állam kapcsolataiban, amely némiképp 
ellentmondani látszik a fentieknek: 
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„ezért tartom sajnálatosnak az embargó okozta incidenst, amelyet a mi 
Kertészeti Bizottságunk vetett ki a spanyol szőlőre és narancsra. Ez a bizottság 
túllépte hatáskörét, és ha ezt az utat járja tovább, külkereskedelmünket veszélybe 
fogja sodorni” – nyilatkozta Moore, és hozzátette: „a szomorú az, hogy a 
külföldi kormányok nem értik meg, hogy sem az Egyesült Államok elnöke, sem a 
Kongresszusa nem bír jogkörrel e bizottság felett”372.  

 
A konfliktus igencsak megtépázta Spanyolország nemzetközi gazdasági 

hírnevét éppúgy, ahogyan a – mezőgazdaságot fontos bevételétől fosztva meg – 
az egész spanyol gazdaságra nagyon negatív hatással volt. Természetesen az 
ABC de Madrid munkatársai élénk érdeklődéssel fordultak a kellemetlen 
témához, s egyikük arról számolt be olvasóinak, hogy „a spanyol kormányfő 
[…] nyilvánosan akarta megvédeni Spanyolországot a notórius 
igazságtalanságtól, amelyet az Egyesült Államokban [Spanyolország] ellenében 
elkövettek, és egy hivatalos jegyzékkel szemben előnyben részesítette, hogy egy 
lendületes cikket fogalmazzon meg amelyet a New York Times-hoz küldött. A 
spanyol érdekek védelméről szólt.[…] Primo de Rivera tábornok boldogan 
intézett felhívást az Egyesült Államok józan szelleméhez, azt kérvén, hogy adják 
meg az Amerikába küldött a spanyol áruknak ugyanazt a baráti, egyenes és 
igazságos bánásmódot, amit Spanyolországban az ebből a köztársaságból 
importált termékek esetén megadnak. Az andalúz szőlő jelenleg embargó alatt 
van, köszönhetően a mediterrán légy feltételezett felfedezésének Almería 
szőlőskertjeiben. S nevezett szőlő belépésének megtiltása már számos termelőt 
tönkretett… Mert […] Almeríában minden emberileg lehetségeset elkövettek 
annak érdekében, hogy a leleplezett járványt a lehető legenergikusabb és 
leghatékonyabb tudományos módon leküzdjék,tökéletesítvén a szállítás 
körülményeit, a berakodást, egészen az észak-amerikai kormány Kertészeti 
Hivatali Ügyosztályának szakértőinek felhívásáig/értesítéséig, hogy ellenőrizzék 
a küldeményt. Minden hiábavaló volt…Az andalúz szőlő importja meghaladta 
már az évi egymillió hordót (s valami hasonló történik a valenciai narancs 
esetében is), hiszen ezek egyhangúlag páratlan hírnévnek örvendnek 
világszerte… A kaliforniai szőlőtermesztők érdekei veszélybe kerültek. Kivetették 
hát az andalúz szőlő embargóját! Ez volt minden […]”373. 

 

                                                      
372 Uo. Idézetek a 28. oldalon 
373 ZÁRRAGA, Miguel de: Abogando por España. IN: «ABC de Madrid», 1926. január 
22. Idézetek a 26. oldalon.  
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Az eset mindkét kormány számára nagy jelentőséggel bírt, hiszen nem csak a 
korabeli napi sajtó tűzte oldalaira a hírt, hanem a bilaterális kapcsolatok 
megoldásra váró komoly probléma, mi több, konfliktusforrás lett a hivatalban 
lévő politikusos és a diplomáciai küldöttségek körében is374.  

Korábban már említettük, hogy a spanyol inkvizíció intézménye és 
intézkedései voltak a fekete legenda fő építőelemei. Nos, 1928 nyarán, Miguel 
de Zárraga tollából „A spanyol inkvizíció borzalmai” címmel az „amerikai 
inkvizícióról” született írás, amelyet ugyancsak az ABC Madrid-ban jelent meg. 
A cikkben a spanyol újságíró heves tiltakozásának ad hangot egy New Yorkban 
megrendezésre kerülő kiállítás okán, ugyanis az ott bemutatandó festmények 
ábrázolta téma sérti Spanyolországot, s annak hírnevét, és a sérelmeket azzal 
igyekszik cikkében „megtorolni”, hogy ő maga rántja le a leplet némely 
amerikai túlkapásról – így lett a cikkében tárgyalt inkvizíció „amerikai” : a 
rendezvény mögött szándékos rágalmazást sejtő újságíró az Egyesült Államok 
tudatlanságára világít rá, mint talán egyetlen sebezhető pontra azáltal, hogy 
emlékezteti olvasóit: az inkvizíció mint olyan, nem spanyol sajátság volt: 
„látszólag a spanyol az egyetlen, hiszen ezeknek az embereknek a számára nem 
létezett más inkvizíció mint a spanyol… És ez a köznépi hiedelem az, ami még 

                                                      
374 Az Egyesült Államok külkapcsolatainak évenként kiadott kötete tartalmazza az akkoriban 
hivatalban lévő diplomaták – úgy mint Spanyolország washingtoni nagykövetének, Juan 
Riaño-nak, az USA madridi nagykövetének Alexander P. Moore-nak, az USA külügyminisz-
terének, Charles E. Hughes-nak, valamint a Spanyol Katonai Direktórium elnökének, és a 
spanyol állam külügyminiszterének, Miguel Primo de Rivera Estella grófjának levelezését. 
Ebből kiderül, hogy az Egyesült Államok neheztel Spanyolországra amiért az továbbra sem 
alkalmaz kedvezményes vámtarifát az észak-amerikai termékek importja során, s a két 
nemzett között feszültséget kiváltó kérdés tekintetében az USA e magas spanyol vámok 
csökkentésétől teszi függővé az ügy újbóli felülvizsgálatát; «FOREIGN RELATIONS OF 
THE UNITED STATES» (FRUS): Continuation of the Commercial “Modus Vivendi” 
between the United States and Spain. 1924./2. SPAIN. 684–694., http://digicoll.library. 
wisc.edu/FRUS/; http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity 
=FRUS.FRUS1924v02.p0779&id=FRUS.FRUS1924v02&isize=M&q1=modus%20vivendi; 
Tanulmány a spanyol szőlővel kapcsolatban: Leonard M. D. jelentése: LEONARD, M. D.: 
Notes on the Embargo of Grapes from Almeria, Spain, on Account of the Mediterranean 
Fruit-Fly (Ceratitis Capitata Wied.) IN: «Journal of Economic Entomology», Volume 18, 
Number 2, April 1925. 257–265(9)., http://www.ingentaconnect.com/content/esa/jee 
/1925/00000018/ 00000002/art00002. A cikk az Interneten elérhető, de a regisztrációt 
követően is csupán a tanulmányról készült kivonatot engedte a rendszer megtekinteni. 
Leonard M. D. New York Állam rovartani szakértője, majd az Mezőgazdasági Minisztérium 
munkatársa volt. 1924-ben a vitatott mediterrán légy ügyében azt az utasítást kapta, hogy 
utazzon Spanyolországba, és a helyzet tanulmányozását követően legyen a spanyol 
szőlőtermesztők segítségére a fertőzés mihamarabbi megszüntetésében; «FOREIGN 
RELATIONS OF THE UNITED STATES» (FRUS): Continuation of the Commercial 
“Modus Vivendi” … uo. 684–694. 
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inkább dühbe hoz. Mit tehetnénk hogy meggyőzzük őket arról, hogy ez az 
inkvizíció még csak nem is Spanyolországból ered, és hogy egész Európa-szerte 
bevett szokás volt?”375.  

Noha az 1920-as években járunk, az inkvizíció jellegzetes intézményéről, a 
középkor különös torzszülöttéről olvashatunk, amely később a Katolikus 
Királyok Spanyolországának is Szent Hivatala lett a XV. és XVI. század 
folyamán. Zárraga rámutat erre a tényre s felkiált: „a XX. század közepén, és a 
szabad Amerika legcivilizáltabb nemzetében ma él egy másik, sokkal 
szégyenteljesebb inkvizíció, mert még csak a kor tudatlanságával sem 
mentegetőzhet”.  

A spanyol újságíró szerint tehát, ahol létezik spanyol inkvizíció, bizonyára 
lennie kell egy amerikainak is. Zárraga nem az inkvizíció hagyományos 
intézményéről beszél, hanem annak modernkori változatáról, nevezetesen az 
Amerikában csak „Harmadik Fokozat” (Tercer Grado) néven ismert „a 
rendőrségi kínzásokról”, ámbár elismeri, hogy nem tiszte minősíteni, azt 
„maguknak az észak-amerikaiaknak” kell megtenniük Zárraga a The New York 
Evening Graphic376 című újság egyik cikkére hivatkozik, amely „egy teljes 
oldalon át” foglalkozik a Zárraga által panaszolt eseménnyel:  

 
„sokakat bebörtönöztek, némelyiküket halálra ítélték pusztán a feltételezett 

gondolat- és szólásszabadság gyakorlása okán. Azok, akiket egyszerű 
gyanú(sítások) miatt tartóztattak le, nap mint nap alávaló brutalitások 
alkalmazását szenvedik el. […] Ha a fogoly alsóbb társadalmi osztályból való, 
úgy megverik, akár egy polipot. Ha valamivel magasabb kategóriába tartozik, 
vele szemben kifinomultabb kegyetlenséget alkalmaznak: nem hagyják aludni 
mindaddig, amíg vallomást tesz, és gumikorbáccsal verik meg, ami nem hagy 
nyomot… És, természetesen – folytatja – sokan vannak, akik ártatlanul vallanak 
be egy feltételezett vétket, csak hogy ne gyötörjék tovább…” – írja cikkében 
Zárraga377. 

 
A spanyol tudósító által eleddig festett idilli kép mintha egyszer csak 

meglehetősen törékeny voltát mutatná: Zárraga a folytatásban „az Egyesült 
Államokban elkövetett fizikai brutalitások listáját”  közli, és keserűen állapítja 
meg, hogy a jelenség Egyesült Államok-szerte létező gyakorlat; majd részletezi 
olvasói számára, hogy az amerikai rendőrség miként „hatolhat be otthonokba”, 
mely akciókra terjednek ki jogaik – mint írja – „anélkül, hogy szükség lenne 
bírósági meghagyásra”.  

                                                      
375 ZÁRRAGA, Miguel de: La inquisición americana. IN: «ABC Madrid», 1928. július 
12. 3. 
376 http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Graphic (2011. november 26.) 
377 ZÁRRAGA: uo. 
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Zárraga úgy véli „ez az egész az egyének szabadságáról és az alkotmányos 
garanciákról pusztán szavak. A valóság más.” – teszi hozzá keserűen, és cikkét 
egy utolsó, de annál csípősebb hangvételű gondolatsorral zárja:  

 
„mindez nem akadályozza meg azt, hogy itt elítéljék a diktatúrák gyakorlatát, 

melyek sokkal kevésbé merevek és meglehetősen emberibbek, mint bizonyos 
autokrata demokráciák. Ezek [t.i. az autokrata demokráciák] eljárásairól szóló 
jó fotókiállítás megtudna vigasztalni minket olyan múltbéli korok inkvizíciós 
festményeinek kiállítása okozta szégyenért, melynek már vége, s mely nem volt 
kegyetlenebb, mint a jelen!”378.  

Zárraga, úgy tűnik, valóban harcba szállt a fekete legenda megfékezése 
érdekében. Akár egy igazi Don Quijote. Ő maga nevezi nevén a jelenséget, 
szükségtelen tehát létezésének további bizonyítékait keresgélnünk: az újságíró 
lát el bennünket az élő példával. Nem lehet véletlen az sem, hogy mennyit 
elidőzött a Spanyolországban diplomáciai küldetésüket teljesítő nagykövetek 
véleményének elemzésével, s azok közlésével: ők, a nagykövetek az országban, 
valódi spanyolok között dolgoznak és élik mindennapjaikat, ami minden 
kétséget kizáróan a legjobb módja annak, hogy a népet és szokásaikat 
megismerjék. Zárraga üzenetét tehát cikkeibe csomagolva tálalja a világ 
nagyköveteinek: a nagykövetek maguk az eszenciája annak a hídnak, amely – 
jelen esetben – a spanyol és az észak-amerikai nemzetek között ível. A 
diplomaták maguk a tartógerendái egy olyan hídnak, amely a még mindig 
legendák sötét világában élő tudatlanokat átvezeti egy világosabb, fényesebb – s 
talán határozottan rózsaszínűbb – jelen felé379. 

                                                      
378 Uo. 5. 
379 Az évek múlásával a fekete legendának egyfajta „kifehéredésére” hívják fel a 
figyelmet a történészek. Az úgynevezett „fehér legendát” Franco 1939–1975 közötti 
diktatúrájához társítja a historiográfia. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Legend (2011. 
november 26.) 



 

AZ 1929-ES SEVILLAI IBÉR-AMERIKAI VILÁGKIÁLLÍTÁS 

A „gazdasági–technikai fejlődés, az iparosodás, a megnövekedett értékkel 
bíró termelés”, valamint a kultúra iránti fokozott érdeklődés a XIX. század 
második felében felkeltették „egy addig nem ismert vásárforma, a kiállítás” 
megrendezése iránti kedvet. Egy-egy ilyen rendezvény során a szervező ország 
fő- és nagyobb városai – kirakataikba téve tudományos, művészeti és keres-
kedelmi vívmányaikat380 – tanúbizonyságát adhatták annak, hogy „birtokában 
vannak a fejlődés kulcsának”381.  

A világversenyek382 sorába sorába elsőként az angol főváros a iratkozott fel 
1851-ben „Nagy Kiállítás”  (Great Exhibition), avagy „Kristály Palota 
Kiállítás”  (Crystal Palace Exhibition) néven383. A sikeres londoni rendezvényt 

                                                      
380 SOLANO SOBRADO, Ma Teresa: Antecedentes históricos de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. IN: «Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea», VII. 
1986. Madrid: Universidad Complutense. 164., http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi 
/02110849/articulos/CHMC8686110163A.PDF (2011. december 15.) 
381 BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: La Exposición Iberoamericana de 1929. Sus 
origenes: Utopia y realidad en la Sevilla del Siglo XX. IN: «Actas de la VI Jornadas de 
Andalucía y América.» Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía. 1987. 15. 
382 A dokumentumokban a kiállításra, mint rendezvényre a „certamen, contest”, azaz 
„verseny, versengés” szóval találunk utalást. Amennyiben azonban egy kiállítás hivatalos 
nevét valamely dokumentumban, újságcikkben olvashattuk, az „exposición”, angolul 
„exposition”szavakkal találkoztunk. A világkiállítás példáján alkalmaztam a „világverseny” 
kifejezést. Értekezésemben egységesen a „kiállítás”  szót alkalmazom. 
383 Eltérőek, időnként egymásnak ellentmondásosak a kiállítások ötletéről, első helyszínéről 
készült feljegyzések. Az 1929-es sevillai Ibér-amerikai kiállítás hivatalos, La Exposición 
elnevezésű folyóiratának szerkesztői Franciaországhoz kötik az első kiállítás-tervezetet, 
melynek eredménye az 1798-ban megrendezett „Francia ipari termékek nyilvános 
kiállítása” (L’Exposition publique des produits de l'industrie française, Paris, 1798) volt. 
Ennek azonban ellentmondani látszik a „Világvásárok listájának”  (List of world’s fairs) 
információja, amely szerint az első kiállítást országos szinten is az angol főváros rendezte 
meg 1756-ban „Első Kiállítás”  (First Exhibition) elnevezéssel. A listából az is kiderül, hogy 
az 1798-as párizsi kiállítást a cseh főváros 1791-es „első ipari kiállítása” is megelőzte. A 
londoni rendezvény hivatalosan „A világ nemzeteinek ipari munkáinak nagy kállítása” 
(Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations) elnevezést kapta. 6 millió látogatót 
fogadott, s mintegy 186.000 angol font értékű hasznot hozott az angol gazdaságnak. A 
kiállításon Spanyolország és az Egyesült Államok is képviseltette magát. Az egykori spanyol 
gyarmatok közül Chilét, Mexikót, és Perut találhatjuk a kiállítók sorában; „Por la Exposición 
– Memoria de D. Aníbal González – Artículo I. Consideraciones Generales.” IN: «La 
Exposición: Revista ilustrada de Sevilla» 1911. szeptember 24. 107., 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/107/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ 
(2011. december 15.); «OFFICIAL CATALOGUE of the Great Exhibition of the Works of 
Industry of All Nations, 1851», London: Spicer Brothers, Wholesale Stationers; W Clowes & 
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követően New Yorknak mindössze két évre volt szüksége ahhoz, hogy 
megszervezze az észak-amerikaiak első, „kizárólag kereskedelmi és ipari” 
témájú kiállítását.  

A rendezvény a „Világ összes nemzetének ipari kiállítása” (Exhibition of the 
Industry of All Nations) elnevezést kapta384. Két év múlva ismét Európa, 
immáron a francia főváros adott otthont egy nagyszabású világkiállításnak 
(Exposition Universelle – teljes nevén „Párizsi agrár- és ipari termékek, 
valamint szépművészeti világkiállítás 1855” – Exposition Universelle des 
produits de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-Arts de Paris 1855)385. A 
„Kiállítások Nemzetközi Irodája” (Bureau International des Expositions – BIE) 
a XIX. század nagyobb eseményei között említi még a Bécsben (1873), majd 
Philadelphiában a függetlenség kikiáltásának tiszteletére (1876), valamint 
Párizsban (1878, 1889, 1900, 1937), Barcelonában (1888), és Brüsszelben 
(1889, 1910) megrendezett kiállításokat386.  

                                                                                                                                   
Sons, Printers, 1851., http://www.archive.org/stream/officialcatalog06unkngoog#page/n10 
/mode/2up; http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world%27s_fairs (2011. december 15.) 
384 New York 1853-ban rendezett kiállításának hivatalos katalógusa szerint Spanyolország 
nem szerepelt a kiállítók között New Yorkban. A fiatal latin-amerikai köztársaságokat 
mindössze Mexikó és Haiti képviselte; «OFFICIAL CATALOGUE of the New York 
Exhibition of the Industry of all Nations, 1853.» New York: George P. Putnam & Co., 
Publishers, 1853., http://www.archive.org/stream/cu31924031227105#page/n7/mode/2up 
(2011. december 15.); „Por la Exposición – Memoria de D. Aníbal González ...” uo., 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/107/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhibition_of_the_Industry_of_All_Nations_%281853%29 
(2011. december 15.) 
385 Spanyolország és az Egyesült Államok is részt vett a párizsi kiállításon, ugyanakkor az 
„összes spanyolajkú amerikai állam közül Mexikó volt az egyetlen” aki a rendezvényen 
kiállítóként megjelent. London és Párizs látszólag igazi „versenyt” űztek a nemzetközi 
kiállítások megrendezéséből, ugyanis a soron következő harmadik nemzetközi, immáron 
világkiállítás rendezési jogát ismételten London szerezte meg 1862-ben (1862-es 
Nemzetközi, vagy Nagy Londoni Kiállítás – International of 1862, Great London 
Exposition), ahová a felmérések szerint több mint 6 millió látogató érkezett mintegy 36 
országból. Újabb 5 év elteltével, 1867-ben ismét Párizs hívta fel magára a figyelmet 
Világkiállításával (Exposition Universelle); «Visite A L’EXPOSITION UNIVERSELLE 
de Paris, en 1855.» Paris: L. Hachette et cie., 1855. 167., 
http://www.archive.org/stream/visitelexpositi00tresgoog#page/n12/mode/2up; 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world%27s_fairs (2011. december 15.) 
386 A XIX. században megindult ipari, kereskedelmi, gazdsági, kulturális „versenyek” 
tanúságait levonva Franciaország 1907-ben felvetette a nemzetközi kiállítások szervezett 
keretek között szabályozott formában történő megszervezésének szükségességét. A 
gyakorlati lépéseket azonban Németország tette meg 1912-ben, amikoris a Berlini 
Konferencián a jelenlévő országok megállapodásra jutottak a nemzetközi kiállítások 
szabályozása tekintetében. Mindazonáltal, ennek ratifikálására az első világháború kitörése 
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A nemzetközi kiállítások sorában – spanyol vonatkozása miatt – fontos 
megemlíteni az 1892-re tervezett, de csak 1893-ban megnyitott chicagói 
világkiállítást, amelyen az Egyesült Államok Kolumbusz Kristóf Újvilágba való 
érkezésének negyedik centenáriuma előtt egy grandiózus „művészeti, ipari, és 
kézműves termékeket, valamint a termőföld, bányák és tengerek” kincseit 
bemutató nemzetközi rendezvénnyel igyekezett tisztelegni – ily módon 
kifejezésre juttatva elismerését Spanyolország felé Amerika felfedezéséért, 
valamint az ott végzett fáradságos civilizációs munkájáért387. 

                                                                                                                                   
miatt nem kerülhetett sor. 1920-ban újabb lépéseket tettek a szabályozásra, végül 1928-ban 
a Párizsban megrendezett Konferencián 31 ország küldötte aláírta a nemzetközi kiállítások 
megrendezéséről szóló megállapodást; „Por la Exposición – Memoria de D. Aníbal 
González ...” uo., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/107/la-exposicion-revista-
ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 15.); BRAOJOS GARRIDO: i.m. 15–16., SOLANO 
SOBRADO: i.m. 163., http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Exhibition; 
http://en.wikipedia.org/wiki/1862_International_Exhibition;  
http://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Universelle_%281855%29;  
http://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Universelle_%281867%29 (2011. december 15.) 
387 A kiállítás hivatalos neve The World’s Fair: Columbian Exposition, rövidebben: The 
World’s Columbian Exposition. A kiállítás megrendezési jogáért versenybe szállt városok – 
New York, Washington D.C., St Luis – ellenében Chicago került ki győztesen, s adhatott 
otthont a Kolumbusz-féle felfedezések 400. évfordulójára szervezett világkiállításnak. A 
megnyitó rendezvényeket 1892. október 21-én tartották, de maga a kiállítás csak fél évvel 
később, 1893. május 1-jén nyílt meg a közönség előtt. A – tiszteletbeli vendégként a spanyol 
hercegnőt fogadó – rendezvénnyel Chicago nem csupán a kolumbuszi felfedezések előtt 
adózott tisztelettel, de egyfajta bizonyságtétel volt, hogy a város képes volt talpraállni az 
1871-ben bekövetkezett, a várost csaknem teljesen elpusztító tűzvész után. Spanyolország 
Kolumbusz 3 karavellájának – Santa María, Niña, Pinta – másolatával érkezett a kiállításra. 
A rendezvényre egy folyóirattal is készültek a szervezők. A Queen Isabella Journal a nők a 
civilizációban betöltött szerepére volt hivatott felhívni a figyelmet. Az 1893. október végéig 
nyitva tartó, s csaknem 26 millió látogatót vonzó világkiállításon mintegy 46 ország 
képviseltette magát. Az egykori spanyol gyarmatok közül 16 vett részt a kiállításon – Chile, 
Venezuela, Panama és Honduras azonban nem jelentek meg. HAYES: i.m. 6–7; 25., 
KAGAN: i.m. 50., VARTY, Anne: Eve’s Century. A Sourcebook of Writings on Women and 
Journalism, 1895–1918. London, New York: Routledge, 2000. 246., The Ibero-American 
International Exposition at Seville. October 12, 1928 – June 30, 1929. IN: «BULLETIN OF 
THE PAN AMERICAN UNION», Washington: Union of American Republics, 1927. 
January–December. Vol. LXI. 328., http://www.archive.org/stream/bulletinofpaname 
6127pana#page/n5/mode/2up (2011. december 16.); «OFFICIAL GUIDE to the World’s 
Columbian Exposition in the City of Chicago, State of Illinois, May 1 to October 26, 1893», 
Chicago: The Columbian Guide Company, 1893. 27; 31., http://www.archive.org/stream 
/cu31924101157604#page/n5/mode/2up (2011. december 16.); TRUMBULL, White – 
IGLEHEART, W. M.: The World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893. Philadelphia and 
St. Louis: P. W. Ziegler and Co., 1893., http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_ 
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Spanyolország – lehetőségeinek határain belül maradva – 1875-ben szerette 
volna „Általános Spanyol Ipari és Művészeti Kiállítását” (Exposición General 
Española de Industria y de las Artes) megnyitni388, ez a projekt azonban nem 
jutott a tervezeti fázison túl. Bő egy évtizeddel később, 1888-ban az ország 
dinamizmusának egyik fellegvárának számító Barcelona rendezhette meg 
Világkiállítását (Exposición Universal), amely mind a hazai, mind pedig a 
nemzetközi elismerést kivívta, s követendő példaként szolgált Spanyolország 
jövőbeni kiállításaihoz389.  

A spanyolországi kiállítások sorában a következő fontos évszám 1905 volt, 
amikor egyfelől Andalúzia fővárosa megnyitotta az „agrár-, borász- és 
bányászipari termékek kiállítását” (Exposición de Productos Sevillanos e 
Industrias Agrícolas, Vinícolas y Mineras)390; a katalán fővárosban pedig az 
1888-as kiállítás példáján – Josep Puig i Cadafalch építész kezdeményezésére – 
felmerült egy 1917-ben megnyitandó villamosipari kiállítás (Exposición de 
Industrias Eléctricas) ötlete391. 

                                                                                                                                   
Columbian_Exposition; http://www.archive.org/stream/worldscolumbiane01whit#page/n9 
/mode/2up (2011. december 17.) 
388 Az 1875. májusára tervezett kiállítást jóváhagyó, 1872-ben kiadott királyi dekrétum 
értelmében a kiállítás neve az „egyetemes”, avagy „világ-”  helyett az „általános”  jelzőt 
kapta; SOLANO SOBRADO: i.m. 164.  
389 Az 1888. április 8-án megnyílt – Spanyolország esetében az ilyesfajta nemzetközi 
rendezvények sorában első – Világkiállítás április 20-án megtartott hivatalos megnyitó 
ünnepségének elnöke az akkor csupán két esztendős trónörökös XIII. Alfonz volt – 
édesanyja, a régens királynő, Mária Krisztina kíséretében. Barcelona már ebben az 
időszakban Spanyolországnak az ipar tekintetében elsőszámú, lakosságát tekintve a második 
legnagyobb, s egyik legfejlettebb városának számított, a kiállítás mégis nagyban hozzájárult 
infrastruktúrájának további fejlődéséhez, fellendítette az akkori gazdasági mélyrepüléstől 
szenvedő építőipart. December 8-án – köszönhetően a kiállításra ellátogatók nagy számának 
is – ugyan pozitív mérleggel és általános nemzetközi elismeréssel, sikeres vállakozásként 
zárhatta kapuit, a szervezőket kemény kritikák is érték: a rendezvény amellett, hogy 
rávilágított az előkészületeken dolgozó munkások nehéz, és sokszor méltatlan helyzetére; 
áremelkedést, inflációt, következésképpen pedig általános elégedetlenséget hagyott maga 
után; AUGUSTÍ, David: Historia breve de Barcelona. Serie Historia. Madrid: Ediciones 
Silex, 2008. 199., http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Barcelona 
_%281888%29 (2011. december 17.) 
390 Az április 27. és június 5. között nyitva tartó kiállítást a korabeli Sevillában 
megrendezésre került hasonló rendezvények sorában a legfontosabbként tartották 
számon; RODRÍGUEZ BERNAL, Eduardo: Historia de la exposición Ibero-Americana 
de Sevilla de 1929. Sevilla: Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento, 1994. 43. 
391 http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Internacional_de_Barcelona_%2819 
29%29 (2011. december 17.) 
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1908-ban ismét Andalúzia hívta magára a figyelmet, ez alkalommal 
„Spanyolország Sevillában” (España en Sevilla) elnevezésű ünnepségével. Ez a 
rendezvény már nagyobb – s egyben nemzetközi – méreteket öltött. 
Egyértelművé vált Spanyolország nyitási kísérlete a világ felé, amely magában 
hordozta Spanyolország Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatainak erősítését 
célzó politikáját is: az április 22-e és május 3-a között megtartott ünnepségek 
egyik fénypontja április 30-án a „Zászló Tisztelete” nevet viselő esemény volt. 
A rendezvényen a Spanyolországban élő összes népcsoport képviseltette magát. 
Az ünnepélyes keretek között felvont nemzeti lobogót a spanyol régiók és Latin-
Amerika zászlói fogták közre.  

A sevillai ibér-amerikai kiállítás történetét kutató Rodríguez Bernal szerint az 
esemény jelentősége abban állt, hogy „a regionális zászlóknak a nemzetivel 
együtt történő felállításával kívánták dicsőíteni a Haza egységét” – amit a kis 
nemzetek egyre világosabb és határozottabb autonómia-mozgalmai ismeretében 
valóban nem szabad alulértékelnünk392. Az pedig – folytatja Rodríguez Bernal –, 
hogy közéjük vették a „Spanyolország által gyarmatosított, immáron független 
népek [zászlóit] is, azt mutatja, hogy ők is tiszteletüket fejezték ki, s elismerték a 
spirituális egység továbbélését”393.  

E rendezvényekben kétségkívül élénken ott élt 1898 emléke, valamint 
Spanyolország Latin-Amerikához való közeledését megcélzó új külpolitikai 
irányvonal is. Továbbá, az 1905-ben és 1908-ban rendezett események sikere adta 
az ötletet, s a hitet, amely szerint a város képes lenne egy még nagyobb, immáron 
kifejezetten hispán-amerikai dimenziójú kiállítás megszervezése: „a Haza 
egységének dicsőítése lehetővé tette, hogy egy másik, nagyobb horderejű 

                                                      
392 Az autonómiájuk ügyéért egyre határozottabban kiálló baszk, katalán és gallegó 
kisnemzetek megmozdulásai a XIX. század Spanyolországában a belpolitikai, valamint 
munkás- és parasztmozgalmak mellett a küzdelmek újabb pólusát adták, ami különösen 
megnehezítette az országot egységben tartani akaró monarchista politikusok dolgát. Az 
1908-as „Spanyolország Sevillában” nevet viselő ünnepség keretein belül megrendezett, 
úgynevezett „zászlónap” regionalitás-egységesség vonatkozásának jelentőségére mind 
Eduardo Rodríguez Bernal, mind pedig Francisco Melero Ochoa felhívja a figyelmet. 
Előbbi akként fogalmaz, miszerint „ha figyelembe vesszük Kuba és a Fülöp-szigetek 
elvesztésének [időbeni – F. P.] közelségét, valamint a katalán nacionalizmus lendületét, 
az esemény nagy jelentőséggel bír”. Utóbbi pedig úgy véli, a „[…] «Spanyolország 
Sevillában elnevezésű», a spanyol zászló előtti dicső tisztelgés a Függetlenségi Háború 
Centenáriumán Spanyolország egységét megerősítő esemény volt egy olyan pillanatban, 
amikor némely régiók autonómiájukért kiáltva kezdték hangjukat hallatni, valamint 
amikor még sajgott az utolsó kolóniák elvesztése.”; ANDERLE: i.m. (1999) 107–108; 
117–119., Uő: i.m. (1985) 100–102; 104–106; 110., RODRÍGUEZ BERNAL: i.m. 45., 
MELERO OCHOA, Francisco: América en Sevilla: Exposición Ibero-Americana de 
1929. Sevilla: Escuela Libre de Historiadores, 2004. 3. 
393 RODRÍGUEZ BERNAL: i.m. 44–45. 
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rendezvényben gondolkodjanak, amelynek során 1898 fájdalomdíjaként meg 
lehetne nyerni az egész hispán közösséget” – írja könyvében Rodríguez Bernal394. 

Az 1908-as rendezvények elsöprő sikere kitüntetést hozott az öltet szülőatyja, 
Luis Rodríguez Caso számára, aki az 1909. június 25-én megrendezett díjátadó 
ünnepséget Sevilla igazi, nagyszabású, a majdan „Hispán–tengerentúli 
nemzetközi kiállítás” (Exposición Internacional Hispano–Ultramarina); 
„Spanyolország Sevillában nemzetközi kiállítás” (Exposición Internacional 
España en Sevilla); vagy esetleg „Hispán-amerikai nemzetközi kiállítás” 
(Exposición Internacional Hispano-Americana) nevet viselő rendezvény 
terveinek bemutatására használta fel395. Fontos szempont volt a földrajzi 
behatárolás, de úgy, hogy lehetőség szerint ne maradjanak ki belőle a Fülöp-
szigetek sem. Bár a harmadik variáció ezt explicite nem fejezte ki, mégis a 
„Hispán-amerikai nemzetközi kiállítás” elnevezésre esett a választás. 

Luis Rodríguez Caso lelkesedését azonban a helyi politikai erők pártállástól 
függetlenül egyhangúlag utasították el arra hivatkozván, hogy a város anyagilag 
nincs felkészülve, de egyéb alapvető feltételek sem megoldottak egy, a 
londonihoz, vagy akár az 1888-as barcelonaihoz hasonlóan sikeres, és 
nemzetközi elismerést kivívó bemutatkozáshoz. Ismerjük el: igazuk volt.  

Barcelonában és Sevillában tehát megkezdődtek az előkészületek. Noha egy 
időben indultak, megrendezésük dátuma is nagyjából egybeesett, a majdani 
politikai vezetés, Primo de Rivera akkor már Polgári Direktóriuma egy közös 
elnevezéssel megpróbálta összefűzni a két kiállítást396, a két rendezvény 
tulajdonképpen mintha egyazon érme külön – teljesen eltérő – oldalai lettek volna, 
s magát a kiállítást is másra használták fel: a katalán főváros amellett, hogy már 
rendelkezett az 1888-ban világszínvonalon megrendezett kiállítás tapasztalatával, 
mi több, a helyszín kijelölése sem okozott számára gondot, az ismételt nemzetközi 

                                                      
394 Uo. 45.  
395 Uo. 86. 
396 Primo de Rivera a két kiállítást tulajdonképpen egyazon kezdeményezés égisze alá 
kívánta vonni. Erre megoldást jelenthetett az 1926. június 7-i királyi dekrétum, amelynek 
értelmében a két kiállítás egy közös, az „Általános Spanyol Kiállítás” (Exposición 
general española) elnevezést kapta. Ez azonban a történészek szerint mégsem bizonyult 
túl jó ötletnek, ugyanis az azonos elnevezés, és a kiállítások azonos időben történő 
megrendezése kölcsönösen csökkentették volna mind a látogatók, mind a résztvevők 
számát, ami viszont két rendező város rivalizálását vonta volna maga után. Így a közös 
név alatt mindkét város megtarthatta saját kiállításának nevét is: a sevillai az „Ibér-
amerikai Kiállítás” (Exposición Ibero-Americana), míg a katalán főváros rendezvénye a 
„Barcelonai Kiállítás” (Exposición de Barcelona) elnevezéssel került a nemzetközi 
kiállítások listájára; SOLANO SOBRADO: i.m.164–187. 
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megjelenéssel további fejlődését kívánta bizonyítani, szemlére tenni. Sevilla 
azonban éppen a kiállítás révén igyekezett fejlődésre szert tenni397.  

Joseph Pérez gondolata, mely szerint „Európában éppúgy, mint Amerikában, 
észak fejlődött, dél pedig vegetált”398, jól illik a XIX–XX. századi – továbbra is 
túlnyomórészt mezőgazdaságából élő – Spanyolország állapotára is399. Az 
északi-, valamint keleti sávjait alkotó, a dinamizmus központjainak számító, 
gazdaságaikat nagyteljesítményű ipari tevékenységre alapozó Katalóniában és 
Baszkföldön a „kapitalizmus gyors változást diktált” – azaz kelet és „észak 
fejlődött” . Barcelona egyik történetírója, David Augustí a XX. század elejének 
egyik „célállomásaként” mutatja be a XIX–XX. század fordulóján már több 
mint félmillió lakosú katalán fővárost: a munkakeresők, egyben – a város 
gazdasági fellendülésének, és ebből adódó munkahelyteremtő projektjeinek 
köszönhetően – a munkát találók célállomása is volt.  

Augustí adatai szerint Barcelona a XX. század első évtizedeiben mintegy 400 
ezer bevándorlót fogadott400. Az ország középső részén fekvő Kasztília 
„megélhetési válságban” volt; „dél pedig vegetált”401. A fejlődés ritmusa dél 
felé haladva egyre lassult, sőt, megtorpant, és az andalúz térségbe, ahol – 

                                                      
397 Értekezésem szempontjából a sevillai ibér-amerikai expónak van jelentősége. Ennek 
okán ennek a rendezvénynek a kutatására helyeztem a hangsúlyt. Az andalúz főváros 
kiállítása ugyan csak egyetlen év a spanyol történelemben, hosszas előkészületei, azok 
nehézségei, valamint az előkészületeket övező nemzetközi események (pl. első 
világháború, marokkói háború, stb.) kitágították a kiállítás dimenzióit. Értekezésemben 
sokkal inkább a kiállítás hispán-amerikai vonatkozását és a szervező Spanyolország, 
valamint a résztvevő nemzetek közötti kapcsolatokra gyakorolt hatását szeretném 
bemutatni, semmint az előkészületi, illetve háttérben zajlott folyamatokat, noha 
természetesen a legfontosabbakat nem hagyhattam említés nélkül. [F. P.] 
398 PÉREZ, Joseph: i.m. 125. 
399 A gazdasági statisztikai adatok szerint a XIX–XX. század fordulóján a 18,5 millió 
lelket számláló Spanyolország aktív lakosságának csupán mintegy 16–18%-a 
helyezkedett el az iparban, s csaknem 70%-a továbbra is a mezőgazdasággal 
foglalkozott; TUÑÓN DE LARA – VALDEÓN BARUQUE – DOMINGUEZ ORTIZ: 
i.m. 463–464., ANDERLE: i.m. (1999) 106., Uő: i.m. (1985) 84–85., CARRERAS – 
TAFUNELL: i.m. 155., GONZÁLEZ ENCISO, Augustín – MATÉS BARCO, Juan 
Manuel (coords.): Historia económica de España. Barcelona: Editorial Ariel S. A. 2006, 
2007. 36., COMÍN, Francisco, HERNÁNDEZ, Mauro – LLOPIS, Enrique (eds.): Historia 
económica de España, siglos X–XX. Madrid: Brosmac, 2010. 205. 
400 AUGUSTÍ: i.m. 199., CARRERAS – TAFUNELL: i.m. 488. 
401 PÉREZ, Joseph: i.m. 125., CABRERA, Mercedes – REY, Fernando del: The power of 
Entrepreneurs: Politics and Economy of Contemporary Spain. New York, Oxford: Berghahn 
Books, 2007. (A könyv spanyol címe: El poder de los empresarios. Fordította: Robert 
Lavigne) 1–5., RODRÍGUEZ OSUNA, Jacinto: Desequilibrios espaciales en la España de 
los siglos XIX y XX. IN: «Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas», No. 23. 
1983. 10., http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_023_03.pdf (2011. december 17.) 
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Washington Irving szavaival – „Sevillától Granadáig […] párharcot vív az 
uralomért a kert és a sivatag, […]sehol egy […] fa; s nincsenek madarak” s 
ahol „a leírhatatlan csend és elhagyatottság Afrika kiességére és vadságára 
emlékezteti a szemlélőt”,  nem, vagy csak lassan, jelentős késéssel, jutott el402.  

S ha az amerikai történész, esszé- és életrajzíró imént idézett szavaihoz 
hozzátesszük a spanyol író és irodalomkritikus, Armando Palacio Valdés 
leírását, miszerint Sevillához közeledvén „a táj egyre szárazabb és forróbb 
árnyalatot öltött”, és a „vörös, vérző földet [csupán] az abból a kevéske 
vízcseppeket sóvárogva magukba szívó oliva sorok csíkoztak zöldesszürkére, 
[…] s egy-egy gabonaföld sápadt és lágy zöldje csak nagyritkán adta a 
termékeny életerő békés jelét azon az izzó talajon […]; s az afrikai természet 
agave sövények és száraz, tüskés fügék révén adta értésül közelségét”, még a 
mezőgazdaság létezését, működését is nehéz volna elképzelni, nemhogy egy 
ipari lendülettől lüktető, vibráló térséget403.  

A XX. században Sevilla demográfiai növekedése figyelhető meg, amire 
azonban a város láthatóan nem volt felkészülve: „1900-ban Sevilla gyakorlatilag 
egy belvárosi részre zsugorodott, amelyhez csatlakoztak a mindenkori 
peremkerületek”. A város gyakorlatilag nem volt több, mint „egy (lakó)együttes, 
amely alig haladta meg a 40 hektáros területet, hogy elszállásolja a növekedésre 
készen álló lakosságot […]. Egy tér, melyet – várfalainak lebontása ellenére – 
nehezen áthatolható akadályok, vagy megmagyarázhatatlan «előítéletek» és 
döntések fognak közre”404, olvashatjuk Freijeiro és Morales Padrón könyvében. 
Andalúzia fővárosa időtlen idők óta infrastrukturális- és lakásproblémákkal 
küzdött, a XX. század elején elvárható hétköznapi élet alapvető feltételei sem 

                                                      
402 IRVING: i.m. (2011) 5–6; 8–9. 
403 PALACIO VALDÉS, Armando: A Sevilla….Y en Sevilla. IN: «La Exposición: 
Revista Ilustrada de Sevilla», 1913. december 15. (III. évfolyam 52. szám) 1220., 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/1220/la-exposicion-revista-ilustrada-de-
sevilla/ (2011. december 17.) 
404 A születésszám növekedésével, s ezzel párhuzamosan a gyermekhalálozási arány 
csökkenésével, valamint a városiasodás következményeként meginduló bevándorlás 
következtében Sevilla lakossága 1900-ban 148 315, 1910-ben 159 287, míg 1920-ban 
már 205 529 fő, ami az 1857-es népszámláláskor mért adatokhoz képest mintegy 
138,5%-os növekedést jelent. Lakosságukat tekintve sem volt összemérhető a két város: 
Barcelona a századfordulón már 530 ezer lakossával a második legnépesebb város 
Spanyolországban; BRAOJOS GARRIDO, Alfonso – PARIAS, María – REY, Alvarez: 
Historia de Sevilla: Sevilla en el siglo XX. 56., BLANCO FREIJEIRO, Antonio – 
MORALES PADRÓN, Francisco: Historia de Sevilla. (Prólogo: José Martínez Gijón) 
Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1992. 453–454., CARRERAS 
– TAFUNELL: i.m. 152–153; 488. 
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voltak adottak405. Komoly higiénés gondok kiáltottak segítségért: nem volt 
megoldott a város ivóvíz-ellátása, ahogyan nem volt megfelelő szennyvíz-
csatorna rendszere sem. Sevilla egy stagnáló város képét mutatta, amely ugyan-
akkor felismerni látszott mind elmaradottságát, mind pedig a fejlesztések 
halaszthatatlan szükségességét.  

A korabeli városvezetést mindezek miatt a helyi sajtó is rendszeres kritikával 
illette: „olybá tűnik, hogy a csatornázás kérdése nem létezik. A Polgármesteri 
Hivatal talán azt hiszi, az emésztőgödör olyasvalami, ami részét képezi jelleg-
zetes szokásainknak, és meg akarja őrizni, nehogy elvesszen a történelemben”– 
írja a La Exposición című folyóirat munkatársa406. Mintha a város vezetése nem 
fogta volna fel, hogy ezek megoldásától függött „Sevilla egészsége és 
fejlődése”, ráadásul – teszi hozzá a cikk írója – „az egyik legjobb üzlet, amit 
akármelyik cég, de akár maga a Polgármesteri Hivatal is megvalósíthatna”407. 

Mindemellett Sevilla – s általánosságban véve Andalúzia – közútjainak 
minősége messze elmaradt nem csupán Európa, de még Spanyolország nagyobb 
városaiétól is. Úgy tűnik, a helyzet az 1920-as évek elejéig mit sem változott:  

                                                      
405 A város ivóvíz-, gáz- és villanyellátása, az utcák burkolatának helyzete megoldásra várt; a 
közlekedés akadozott: a rossz utakon kevés autó járt, a vasúti közlekedés is rendezetlen volt. 
A lakosság nagy része kunyhókban, nyomortanyákban vergődve élt, s ezek a gondok 1910-re 
sem oldódtak meg; BRAOJOS GARRIDO – PARIAS – REY: i.m. 56.  
406 A La Exposición című folyóirat a sevillai Hispán-, majd Ibér-amerikai kiállítás hivatalos 
sajtóorgánumaként első számával 1911. június 18-án jelent meg. Rendszeresen és igen 
részletesen tájékoztatta olvasóit a kiállítás fázisairól, eredményeiről éppúgy, ahogyan 
nehézségeiről is. A kiállítás ügyét szerkesztői a lehető legteljesebben felvállalták, támogatták 
a korabeli gondok, kétségek elkendőzése nélkül. Mi több, számos, a város – és olykor az 
ország politikai vezetését szigorúan bíráló cikkeknek is helyt adott lapjain. Idővel igyekezett 
helyi lapból „nagy hispán-amerikai folyóirattá” válni: a szerkesztők, és a kiállítást támoga-
tók felismerték a szükségét annak, hogy a lap ne csupán a kiállítás felkészülési folyamatait 
mutassa be, de adjon lehetőséget lapjain a latin-amerikai köztársaságok sevillai bemutatkozá-
sára is. Ezzel az információval bővülve, valamint latin-amerikai kiadással a kiállítás ügyén 
keresztül az egykori gyarmatok és Spanyolország gazdasági, és baráti kapcsolatait is 
szorosabbá fűzné; «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1914. július 15. 1387–
1388., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/1387/la-exposicion-revista-ilustrada-
de-sevilla/; http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/1388/la-exposicion-revista-
ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 17.) 
407 „Impresiones.” IN: «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1911. július 23. 42., 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/42/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ 
(2011. december 17.); „El Saneamiento – La parte económica.” IN: «La Exposición: Revista 
Ilustrada de Sevilla», 1911. július 23. 37., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/37/ 
la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 17.) 
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„Sevillában nincs egyetlen széles és kellőképpen hosszú út, amely főútvonal-
ként szolgálhatna az erős forgalom számára. [Már – F. P.] Granadának; Malagá-
nak is van; Zaragozának […] Valenciának […] Az északi (!) fővárosok közül 
csaknem mindnek […] sikerült biztosítania legalább egy olyan utat, amelyen a 
modern kereskedelem nehézségek nélkül fejlődhet”.  

 
Sevilla városa ezzel csaknem az egyetlen „kivétel” -nek számított, amely 

„még inkább felfoghatatlan, ha arra gondolunk, hogy a sevillai jelzésű autók 
száma megközelíti a négyezret, s ez a szám csaknem megkétszereződik a fiesták 
idején, s – mint köztudott – a több ezer gépkocsi, szekér és egyéb jármű alig fér 
el a szűkös [andalúz – F.P.] fővárosban” – panaszolta az El Liberal de Sevilla 
című napilap egyik újságírója408. Ugyan a XX. század elején országos szinten a 
vasút volt a piacok elsődleges összekötő eszköze, a technikai elmaradás 
jelentősnek volt mondható. A La Exposición 1912. október 15-i számában 
közzétett cikke szerint Sevillának „vasútra volt szüksége”; a repülés lehetősége 
– akár kereskedelmi, akár személyszállítási célokra – gyakorlatilag fel sem 
merült409. És ez még nem minden: a Guadalquivir, „avagy a «nagy folyó», 
ahogyan az arabok a vén Bétist nevezték […]; az Ibériai-félsziget leghíresebb 
folyója, […] a termékenység és gazdagság bőséges forrása […] olykor mély 
csavarokkal és vad sodrással rettentő ellenséggé válik, s dühösen árasztja el az 
utcákat és a tereket”410.  

Spanyolország ma is egyetlen hajózható folyójának áradása a feljegyzések 
szerint a XIII. század óta okozott súlyos gondokat a városnak, ennek ellenére 
szabályozása még a XX. század elején sem volt megoldott411.  

                                                      
408 „Proyectos Urbanos – Sevilla, sin una vía principal.”  IN: «El Liberal de Sevilla», 
1923. október 17. 1. 
409 „Ferrocarril necesario.” IN: «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1912. 
október 15. 
410 BORJA PALOMO, Francisco de: Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del 
Guadaquivir en Sevilla desde su reconquista hasta nuestros días. Primera Parte. Sevilla: 
Francisco Alvarez y C.a, impresores de Cámara de S. M. y de SS. AA. RR., 1878. V–VI; 1., 
http://www.archive.org/stream/historiacrtica01palo#page/n7/mode/2up; 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir; http://en.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir (2011. 
december 17.) 
411 Az 1299 és 1877 között eltelt csaknem 6 évszázad során 89 nagy, s egyre nagyobb 
sodrással érkező árvizet regisztráltak. Az 1626-os árvíz nem csupán Sevillát, hanem a 
Guadalquivir völgyében fekvő településeket egytől-egyig elárasztotta. A korabeli 
feljegyzések szerint 1649-ben az árvíz következtében a térségben pusztító pestisjárvány 
mintegy 200 ezer ember életét követelte. 1796-ban, 1800-ban, 1856-ban és 1876-ban is 
megáradt a folyó, s ezen áradásoknak állandó kísérője volt a pestis, amely 1800-ban 
például Sevilla lakosságát egyharmadával csökkentette; BORJA PALOMO: i.m. XI, 

 



 185 

1912-ben is megáradt a Guadalquivir, s az akkor már a kiállítás 
megrendezésére készülődő város jelentős részét, benne a kiállítás szempontjából 
stratégiai fontossággal bíró területeket elöntötte a medréből kilépett folyó412.  

A helyzetet súlyosbította az a tény, hogy noha „Sevilla bankjaiban 
folyószámlákon volt mintegy hatvan millió pezeta, azonban ennek a pénznek az 
égvilágon semmi, vagy alig volt valamennyi hozama”.  

Az 1912-es sevillai árvíz hírére a várost és a kiállítás ügyét támogatásáról 
biztosító XIII. Alfonz király, a minisztertanács elnöke, José Canalejas, valamint a 
fejlesztésügyi miniszter, Rafael Gasset kíséretében a városba sietett. A város 
számára a kormány jelentős mennyiségű pénzbeli hozzájárulásról döntött, továbbá 
felajánlás is érkezett az 1912-es természeti csapás jövőbeni elkerülését célzó 
munkálatok kivitelezéséhez. A kormány azonban csak apróbb részletekben, és 
nem egy összegben tudta biztosítani a szükséges pénzösszeget413.  

A szakértők a folyó szabályozásában – a város árvízmentesítésén túl – 
gazdaságélénkítő hatást is felfedezni véltek. A folyó megfelelően elvezetett vizét 
ugyanis a folyó árterének öntözésére lehetne felhasználni, ami pedig „jelentősen 
megnövelné […] a gabonafélék, gyümölcsök és zöldségek, és a vasérc nagy 
mennyiségben történő exportját, sőt […] a trágya, mezőgazdasági gépek, és 
építkezési anyagok importját is lehetővé tenné”. Továbbá, a folyószabályozás, az 
ártér rendbetétele következtében jelentősen csökkenne az export-import szállítási 
díja, hiszen a hajók egyre több árut szállíthatnának biztonsággal.  

                                                                                                                                   
XV–XVI., SÁNCHEZ MANTERO, Rafael: Historia breve de Sevilla. Madrid: Silex 
Ediciones, 2000. 82. 
412 „A Kiállításért Felelős Bizottság” (Comité Ejecutivo de la Exposición) még 1911-ben a 
„San Telmo Palota (Palacio de San Telmo) kertjeit, a María Luisa-Parkot, a Mariana-Kertet 
(Huerto de la Mariana), valamint a San Sebastián-Liget (Prado de San Sebastián) egy 
kicsiny részét választotta a rendezvény helyszínéül.”  Az árvíz elöntötte a ligetet – egyfajta 
csónakázótóvá változtatva az áprilisi vásárok helyszínét. „África en Sevilla: La Exhibición 
Colonial de la Exposición Iberoamericana de 1929.” IN: „Por la Exposición – Memoria de 
D. Aníbal González – Artículo III. El Emplazamiento.”  IN: «La Exposición: Revista 
Ilustrada de Sevilla», 1911. szeptember 9. 109., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros 
/3379/109/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ „La inundación de Sevilla.” IN: «La 
Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1912. február 11. 299–303, 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/299/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/300/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/301/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/302/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/303/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Prado_San_Sebasti%C3%A1n (2011. december 17.) 
413 „La inundación de Sevilla...” 299–300.  
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Ezenfelül a „Sevilla, valamint Spanyol- és Angolszász-Amerika közötti 
közvetlen tengerentúli hajózást” is lehetővé tenné, mi több, a félsziget belső 
kereskedelmét is jótékonyan befolyásolná414 – írja elemzésében a La Exposición 
egyik munkatársa. Végül, de nem utolsó sorban az éppen csak éledező spanyol 
turizmus szempontjából is fontos lehet a folyó szerepe, hiszen a „Guadalquivir 
torkolata – Antonio Latour szavaival – mintegy fél spanyol mérföldnyi (2750 m) 
területen kínál a fürdőzőknek – sima és finom homokos – vizet, amelyet a tenger 
és a folyó keveréke az andalúz temperamentumnak leginkább megfelelő [vízzé] 
változtat”415. 

A fentiek ismeretében vakmerőnek, felelőtlen ábrándozásnak tűnhet egy 
nemzetközi méretű kiállítás megrendezésének a gondolata. Luis Rodriguez Caso 
azonban Sevilla évszázados bajaiban látta meg a lehetőséget, s – talán a korábbi 
világkiállítások szervező városokra gyakorolt pozitív, gazdaságélénkítő, 
infrastruktúra-javító hatása alapján – úgy vélte, „egy kiállítás lehetne a motorja 
annak a gazdasági felemelkedésnek, amely majd lehetővé teszi mindazon 
szükséges infrastruktúrák megvalósítását, melyek visszaadnák Sevillának 
nagyságát”416. A városnak azonban nem csupán a helyi gondokkal kellett 
megküzdenie, ugyanis még két „város áhítozott ugyanarra a dicsőségre”: a 
spanyol főváros mellett „a sevillaiaknak […] az ugyanazon dicsőségre éhező 
Bilbaóval kellett versenyre kelnie. A kiállítást a három város hispán-amerikai 
szellemben kívánta megrendezni 1912-ben” – írta cikkében Miguel de Zárraga, 
aki a rendezvényt sevillai szemszögből nézve az andalúz főváros „totális 
átalakításának prológusának” tekintette. Amikor 1910-ben a spanyol királyi pár 
Sevillába látogatott, a város lakói szimpátiatüntetéssel jelezték a kiállítás ügye 
iránti elhivatottságukat. Ezt látván a király támogatásáról biztosította a várost. 
Az 1910. június 28-as keltezésű királyi dekrétum végül megadta Sevillának a 
kiállítás megrendezéséhez szükséges engedélyt, s vele együtt 3 millió pezetányi 
anyagi támogatást biztosított, amely lépés egyértelműen jelezte a kormány latin-
amerikai ügyek iránti elkötelezettségét417. 
                                                      
414 „Tráfico del porvenir del puerto de Sevilla.” IN: «La Exposición: Revista Ilustrada 
de Sevilla» 1911. július 23. 44., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/44/la-
exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 18.) 
415 Az idézetet Alet Valero Antonio Latour: Bahía de Cádiz című írásából vette. IN: 
VALERO, Alet: El turismo de playa en España entre 1850 y 1950. Creación, Madurez y 
Crisis. IN: FOURNEAU, Francis – GARCÍA LORCA, Andrés Miguel (coords.): 
Desarrollo regional y crisis del turismo en Andalucía: Actas del simposio hispano-francés: 
Almería 25–29 de junio, 1991. 1994, 305. 
416 MELERO OCHOA: i.m. 2. 
417 Madrid kiállításrendezési jogát gyorsan elvetették, így Bilbao és Sevilla maradt 
versenyben. Az igen kényessé vált ügyben D. Torcuato Luca de Tena közbenjárásának 
köszönhetően sikerült megoldást találni. A baszk főváros belátta a „Sevillát Hispánamerika 
kapcsán megillető morális természetű előnyöket” és megállapodás született arról, hogy 
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A kiállítás céljait alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk: egyfelől helyi, 
regionális, és nemzeti, másfelől pedig szélesebb spektrumú, nemzetközi érveket 
sorakoztattak fel a rendezvény szervezői, támogatói, amelyet idővel a kormány 
is elfogadott, sőt programjának részévé tett.  

Láthattuk Sevilla súlyos infrastrukturális gondjait, bajait, amelyekre a – szinte 
üresen kongó – városkassza sem tudott gyors orvoslást biztosítani. Sevilla, az 
egykori „csodás Al-Andalus”, „Andalúzia gyöngyszeme, a bölcsesség és kultúra 
otthona, a szerelem, báj és ábrándok városa”418, Castilla y León után Spanyolor-
szág legnagyobb tartományának419 fővárosa nem hajthatta „fejét a keleti mozdulat-
lanság enervált álmába festői szépségű narancsligetei árnyékában”, ehelyett „az 
életerő, a kereskedelem és a gazdagság központjaként” fel kellett, és fel is akart 
zárkózni Spanyolország nagyvárosaihoz éppúgy, ahogyan Európához420.  

Már az 1905-ben megrendezett kiállításban ott rejlett „a sevillai emberek iránti 
általános kritika által megsebzett helyi becsület védelméért való aggodalma”; 
annak a (nemzeti fekete?) „legendának” a leghatározottabb cáfolata, miszerint az 
andalúzok lusták, munkakerülők, s hogy „Sevillában csupán kávéházak, énekesek, 
részeges, mulatságos és lusta flamencók, tavernák, cigányok, selyemfiúk” – no és 
persze bikaviadalok vannak. 

Mintha Theodore Roosevelt korábbiakban idézett szavai csengenének vissza, 
melyek szerint az északi népek dolgosabbak, következésképp fejlettebbek, mint 
a déliek. Spanyolország északi- s déli régióinak fejlődése közötti fejlődésbeli 
különbség kiválthatta a haladóbb szellemiségű, fejlettebb, impulzívabb térségek 

                                                                                                                                   
Bilbao egy 1912-es Nemzetközi Ipari és Kereskedelmi, míg Sevilla a 1914-es Hispán-
amerikai Kiállítás megrendezéséhez kéri a engedélyét. Luis Rodríguez Caso számításai 
alapján a kiállítás költségeit mintegy 6 millió pezetában állapította meg, ennek felét a 
kormány biztosította. Az összegről hamarosan kiderült, hogy nem sokra elegendő; „El 
Proyecto Primitivo.” IN: «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1911. június 18. 6., 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/6/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ 
(2011. december 18.); ZÁRRAGA, Miguel de: La Exposición de Sevilla – Su origen e 
historia. IN: «ABC de Madrid», 1929. május 10. 3., SOLANO SOBRADO: i.m. 167–168. 
418 CALVERT, Albert Frederick: Seville, An Historical and Descriptive Account of the 
“Pearl of Andalusia”. London: John Lane, The Bodley Head; New York: John Lane 
Company, 1907. 9., http://www.archive.org/stream/sevillehistorica00calvrich#page/n3/mode 
/2up (2011. december 20.); ANDERLE: i.m. (1999) 25., MUÑOZ SAN ROMÁN, J.: El 
Encanto de Sevilla. Ciudad de amores, de gracia y de ensueño. (Lo típico. – Lo pintoresco. – 
Lo legendario.) Madrid: Editorial Galatea, 1921., http://www.archive.org/stream/ 
elencantodesevi00romgoog#page/n10/mode/2up (2011. december 20.) 
419 http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa (2011. december 20.) 
420 ANDERLE: uo., «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1911. június 18. (I. 
évfolyam 1. szám) 4., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/4/la-exposicion-
revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 20.) 
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által az, elmaradottabb provincia falusi, romantikus tradícióihoz ragaszkodó, 
folklórikus, jellege iránti ellenszenvét, mi több, megvetését421.  

Sevillában minden feltétel adott volt ahhoz, hogy turistaparadicsommá 
váljék: messzi múltba visszanyúló történelme és az ahhoz kötődő, féltve őrzött 
tradíciói, (legfőképpen vallási jellegű) ünnepei, színes, sajátságos keresztény–
mór kultúrája, építészete, nem utolsó sorban (konyha)művészete és különleges 
bora (a jérez) mellett a város, illetve a térség földrajzi szépsége (pl. Sierra 
Nevada), szinte egész évben kellemes klímája, az Atlanti-óceánhoz való 
viszonylagos közelsége (Palos de la Frontera mindössze 93 km-re fekszik 
Sevillától) valamint a világhírű andalúz lovak mind-mind turisták, és befektetők 
ezreit vonzhatná évente. Sevilla turizmus általi presztízse Andalúzia egyéb, 
méltán híres történelmi városainak, úgy mint Granada, Córdoba, Málaga, 
Almería stb. turizmusával összekötve az egész régió, s azon túl az ország 
presztízsét is kedvezően befolyásolná Európa-, sőt világszerte.  

Következésképpen a turizmus fejlesztésének kérdése is összefonódott a – 
még – hispán-amerikai kiállítás ügyével422.  

                                                      
421 MELERO OCHOA: i.m. 2., RODRÍGUEZ BERNAL: i.m. 43., BRAOJOS GARRIDO – 
PARIAS – REY: i.m. 474., Las Industrias Sevillanas. IN: «La Exposición: Revista Ilustrada 
de Sevilla», 1911. június 18. 20., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/ 20/la-
exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 20.) 
422 Spanyolország csupán a XX. század elején kezdte a turizmusban rejlő lehetőségekre 
észrevenni. 1905-ben az akkori fejlesztésügyi miniszter, Alvaro Figueroa y Torres javaslatára 
kidolgozott, „A turizmus fejlesztéséről szóló első dekrétum” (Primer Decreto sobre Fomento 
del Turismo) rendelkezett a spanyol Nemzeti Turisztikai Bizottság (Comisión Nacional de 
Turismo), másik nevén Állandó Nemzeti Bizottság (Comisión Nacional Permanente) 
létrehozásáról. A szervezet a Fejlesztésügyi Minisztérium (Ministerio de Fomento) alá 
tartozott, és feladatait a „külföldiek művészeti kirándulásainak és üdülésének fejlesztése”, 
valamint a „provinciák és városok által alkalmazott turisztikai intézkedések összehangolása” 
mellett a spanyol turizmus külföldön történő reklámozása adta olyan prospektusok és 
útikalauzok formájában, amelyek „leírják a történelmi Spanyolország csodáit és felkeltik a 
kiváncsiságot”. A bizottság továbbá felelt a turizmust akadályozó tényezők felméréséért, 
tanulmányozásáért is. A még hatékonyabb fejlesztés érdekében tárgyalások folytak a városok 
és régiók vezetőségével, polgármesteri hivatalokkal a helyi vendéglátási körülmények, 
szálláshelyek, éttermek, stb. javításáról, valamint a vasúti társaságokkal a minőségi és 
kényelmes, ugyanakkor elérhető árú utaztatás érdekében. Az 1911. június 19-i Királyi 
Rendelet értelmében létrejött az első hivatalos spanyol turisztikai szervezet, az 
Idegenforgalmi és Művészeti Kulturális Hivatal (Comisaría Regia del Turismo y Cultura 
Artística). Rosa Cal szerint ez volt az a pillanat, amikor „az állam elkezdett a turizmussal 
foglalkozni”. Egyik legfontosabb feladata a „Spanyolországot Amerikával összekötő 
spirituális, társadalmi és gazdasági kapcsolatainak fejlesztése” volt. Ezt a hivatalt Primo de 
Rivera 1928-ban megszüntette, s helyébe a Nemzeti Turisztikai Védnökséget (Patronato 
Nacional de Turismo) helyezte, amelyben Ana Moreno Garrido a Mussolini-féle „Nemzeti 
Turisztikai Hivatal” (Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, ENIT) utánzatát látja. Ebben 
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A kiállítás legfontosabb célkitűzése azonban mindenekfelett Spanyolország 
külpolitikájának legfontosabb irányvonalában keresendő: a remények szerint „a 
kiállítás hozzájárul majd Spanyolország tekintélyének növeléséhez az egész világ 
előtt, valamint a Haza amerikai köztársaságokkal és Portugáliával fenntartott 
kapcsolatainak szorosabbá tételéhez” – olvasható az ABC Madrid 1925. 
november 14-i számában423.  

A szervezők a dicső gyarmati múlt emlékére hivatkozva ezzel a 
rendezvénnyel akarták „elérni Spanyolország valós és hatékony unióját egykori 
tengerentúli területeivel a gazdasági és kulturális kapcsolatok ápolása 
révén”424.  
                                                                                                                                   
az időszakban emelkedett igazán professzionális szintre a turizmus gondozása. Szállodák 
épültek, a vendéglátóipar szabályozott keretek között működhetett, magas színvonalú 
művészi katalógusok készültek, megkezdődött a turizmusban dolgozni vágyók szakmai 
felkészítése, hivatalos, információs központokat hoztak létre az ország különböző pontjain. 
Emellett a Polgári Direktórium turisztikai irodákat nyitott külföldön, amelynek célja a 
turisták Spanyolország felé irányítása, valamint az országot a világ fő turisztikai központjai 
közé emelni. Az állami hivatalok mellett fontos megemlíteni a párizsi „Spanyol Turisztikai 
Irodát”  (L’Office de Tourisme Espagnol), a Londonban működő „Spanyol Utazási Irodát” 
(Spanish Travel Bureau), melyeknek kiemelkedő szerepe volt az 1929-es sevillai és 
barcelonai kiállítások propagálása, és az előkészületek segítése. Nem szabad megfeled-
keznünk a Spanyolország és Amerika közötti hajóutak szervezéséért felelős „Tengerentúli 
Társaság”-ról (Compañía Trasatlántica) sem; CAL, Rosa: La propaganda del turismo en 
España. Primeras Organizaciones. IN: «Historia y Comunicación Social», 2. Servicio de 
publicaciones. Madrid: Universidad de Complutense, 1997. 126–129., 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/11370734/articulos/HICS9797110125A.PDF (2011. 
december 20.); MORENO GARRIDO, Ana: L’Office de Tourisme Espagnol de París 
(1929–1939). Política y turismo en los años treinta. IN: «Cuadernos de Historia 
Contemporánea», 2007. Vol. 29. 199–204., PELLEJERO MARTÍNEZ, Carmelo: La política 
turística en España. Una perspectiva histórica. IN: AURIOLES MARTÍN, Joaquín 
(Coord.): «Colección Mediterráneo Económico.» No. 5. – Las Nuevas formas del turismo. 
2007. április; Almería: Fundación Cajamar. 268., http://www.fundacioncajamar.es 
/mediterraneo/revista/me0513.pdf; http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_Espa%C3%B1a 
(2011. december 20.) 
423 „Acto de Propaganda.” IN: «ABC Madrid», 1925. november 14. 23. 
424 A Julius Caesar alapította város hosszú történelme során – szerencsés, nyílt tengertől 
védett földrajzi helyzetének is köszönhetően – fontos külkereskedelmi központ, sőt, több 
uralkodó nemzetségen át Spanyolország fővárosa, Európa egyik legfontosabb városa volt. 
Külpolitikai és kereskedelmi szerepe Amerika felfedezésével tovább nőtt: az Ibériai-félsziget 
és Észak-Afrika közötti úgynevezett kapcsolódási-találkozási pontból egyszerre az Ó- és 
Újvilág közvetítője is lett. II. (Aragóniai) Ferdinánd 1503-ban az úgynevezett „Indiák 
Szerződésháza” (Casa de Contratación de Indias) létrehozásáról döntött, amely kiváltságos 
várossá tette Sevillát: egyedüliként indíthatott hajókat az Újvilágba és felügyelhette az 
Újvilággal folytatott kereskedelmet – ezzel pedig gyakorlatilag a világ fontos 
(kikötő)városainak sorába lépett. Az ország egyéb régióiból ide vándorlóknak, az Újvilággal 
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Ezen belüli cél pedig az volt, hogy Spanyolország egykori gyarmataival való 
jó kapcsolatai révén Sevilla az Atlanti-óceán mindkét partján a „hispano-
americanismo székhelyévé” váljék. Rodríguez Caso, a kiállítás szellemi atyja 
szerint a rendezvény „méltó tündöklése erős motiváció lesz arra, hogy Sevilla 
nagy előrelépést tegyen, s ezzel egyidőben legyen övé annak dicső jutalma, hogy 
a jelenben, ahogyan a múltban is, sokat tett amerikai testvéreinkhez való 
közeledésünkért. […] Spanyolország, Amerika és Sevilla ekképpen egyesülnek a 
történelem, a béke és a munka testvéri és nagyszabású ünnepén”425.  

Sevilla egyben Latin-Amerika felé is bizonyítani akart, cáfolni 
elmaradottságát, melyet az egykori gyarmatokból lett köztársaságok oly gyakran 
Spanyolország hibájául róttak fel: fontos, hogy Sevilla kiállítására „azok az 
országok eljöjjenek, de ne azért, hogy nyomorúságunkat lássák, és megsajnál-
janak minket, hanem azért, hogy lássák, megjelenhetünk az oldalukon, és hogy 
elhatározzuk, mindannyiunknak egységesen, és meghitt egyetértésben kell 
fellépnünk” – nyilatkozta Fernando Silva, a kiállítást kezdeményező Bizottság 
egyik tagja426. A latin-amerikai köztársaságok elnökei részére küldött levelében 
a Kiállításért Felelős Bizottság azt kérte, a sevillai hispán-amerikai kiállítás 

                                                                                                                                   
való kereskedésben érdekelt külföldieknek, valamint a születések számának növekedésének 
köszönhetően Sevilla 1580 környékén 120 ezres lélekszámával Nápoly után a második 
legnépesebb európai város volt. A XVII. századi válsággal azonban megindult Sevilla 
visszafordíthatatlan hanyatlása. Az árvizek okozta károk mellett az 1599-től több hullámban 
érkezett pestisjárvány, a spanyolok Újvilágba történő tömeges kivándorlása felére 
csökkentette lakosságát; ez pedig – az egyéb gondokkal társulva – gyakorlatilag megbénította 
a gazdaságot. „Hatalmas kiterjedésű patrimóniuma kezdett széthullani s […] Amerikával 
lebonyolított kereskedelme, melytől nagyban függött ereje, apadni kezdett […],s a népes és 
életerőtől duzzadó Sevilla önmaga árnyéka lett; […]csupán egy volt a monarchia sok városa 
közül” – írja könyvében Sánchez Mantero. Cádiz fokozatosan átvette Sevilla szerepét, 
olyannyira, hogy 1717-ben a Casa de Contratación de Indias székhelye lett. Sevilla tehát a 
XX. században az Ibér-Amerikai kiállításban akarta újra átélni és visszaszerezni a XV–XVII. 
századi gyarmati dicső múltját, kereskedelmi, gazdasági és kulturális nagyságát. Sánchez 
Montero azonban észreveszi a sevillai nosztalgiában rejlő veszélyt: véleménye szerint „ez a 
múltidézés az, ami gyakorta megakadályozza a várost előrehaladásában, a nehézségek 
legyőzésében melyeket a jövő tartogat számára”; BLANCO FREIJEIRO – MORALES 
PADRÓN: i.m. 29; 151–153; 438–440., SÁNCHEZ MANTERO: i.m. 65–68; 72–74; 78; 
82–88., TUÑÓN DE LARA – VALDEÓN BARUQUE – DOMINGUEZ ORTIZ: i.m. 208., 
ANDERLE: i.m. (1999) 65; 81., http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Contrataci%C3%B3n 
_de_Indias (2011. december 20.); SOLANO SOBRADO: i.m. 166. 
425 „Por La Exposición.” IN: «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1911. 
június 18. 11., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/11/la-exposicion-revista-
ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 20.) 
426 Uo. 12–13., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/12/la-exposicion-revista-
ilustrada-de-sevilla/; http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/13/la-exposicion-revista-
ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 20.) 
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„során ez a két testvérnép bátor szívvel és méltóságteljesen mutassa meg a 
fejlődés fokát, ahová kereskedelmük, művészetük, és iparuk eljutott. […]”427.  

A kiállításnak a latin-amerikai köztársaságokat és Spanyolországot a fenti 
spirituális érveken túl ekkor még gyenge gazdasági és kereskedelmi kötelékek 
fűzték egymáshoz. Ezek szorosabbá tétele is célként fogalmazódott meg a 
kiállítás gondolatában.  

Az ibér-amerikai kiállítás gazdasági jelentősége különösen Kuba kapcsán 
mutatkozott meg, amely erős kölcsönhatásban volt az országok közötti 
diplomáciai és általános kapcsolatokkal: kiegyensúlyozott, erős diplomáciai 
viszonyok segíthették a kétoldalú és multilaterális gazdasági kapcsolatokat, és ez 
fordítva is igaz volt.  

Kuba 1898-ban történt elveszítése nem csupán ideológiai és világpolitikai 
értelemben véve jelentett gyarmatvesztést Spanyolország számára. Kubával az 
egyik legfontosabb spanyol piac – vagy legalábbis jelentős része – is elveszett. Az 
„Antillák gyöngyének” az ibér-amerikai kiállításon való részvétele követke-
zésképpen különleges jelentőséggel bírt; az alapvetően kulturális jellegű a sevillai 
rendezvénynek erős gazdasági és kereskedelmi töltetet is adva. A kiállításra való 
izgatott készülődés ellenére a La Exposición című folyóiratban Kuba tekintetében 
inkább keserű, mintsem bizakodó hangvételű írást olvashatunk „Kuba és 
Spanyolország kereskedelme” címmel428. „Spanyolországnak Kubában van az 
egyik legjobb piaca” – olvashatjuk a cikk első mondatában. A lassanként a 
szubkontinensen is terjedő folyóirat cikke a korabeli, alapvetően protekcionista 
elveket valló spanyol gazdaságpolitika kemény bírálata: a tiltó vámok 
következtében Kuba előtt zárva volt a spanyol piac ajtaja429. A szerző véleménye 
az, hogy a spanyol gazdaságot mindösszesen néhány „kiváltságos úriember” 
tartotta a kezében, akik óriási hasznot húztak a cukor és a dohány üzletéből.  

A cikk írója úgy véli, „a kiállítások kiemelkedően gazdasági, kereskedelmi 
jellegűek, s az ipar termékeinek valamint a kereskedelem expanziójának ellenzése 
ellentétes a tervezett kiállítással”, következésképpen a helyzet radikális 
megváltoztatásában látta a kiállítás küldetését:  

                                                      
427 „A las Repúblicas de América.” IN: «La Exposición: Revista ilustrada de Sevilla», 
1912. január 7. 234., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/234/la-exposicion-
revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 20.) 
428 „El comercio entre Cuba y España.” IN: «La Exposición: Revista ilustrada de 
Sevilla», 1914. július 15.1384. 
429 MARTÍNEZ CHACÓN, Elvira (coord.): Economía Española. Barcelona: Editorial 
Ariel, 2009. 370., CABRERA – REY: i.m. xi; 11., PELLEJERO MARTÍNEZ: i.m. 268. 
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„a sevillai hispán-amerikai kiállításnak kényszerítenie kell a Bizottságát hogy 
követelje a kormánytól a vámok felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a kubai 
cukor és dohány bejöhessen Spanyolországba”. De a Kubával való kereske-
delem tiltását, s annak kihatásait kivetíti az egész Latin-Amerikára:  

 
„tudva azt, hogy zárva találják Spanyolország piacát, Kuba és a többi ország 

nem fog erőfeszítéseket tenni, hogy a kiállításra jöjjenek. Azért meghívni kiállítá-
sunkra a hispán-amerikai köztársaságokat, hogy hagyják itt nekünk értékeik, 
fejlődésük, gazdagságuk és kultúrájuk emlékét egyéb célkitűzés nélkül, miközben 
nem áll szándékunkban megvenni a termékeiket, óriási vétek […] Kuba jól tudja, 
hogy csupán erkölcsi haszna lesz a kiállításon, amennyiben a cukor és dohány 
vámja nem csökken […]. A kubai lesz Spanyolország számára a legfontosabb 
amerikai piac. Nagyban szolgálná Sevilla hasznát, ahogyan egész Spanyol-
országét, ha kereskedelmi szerződést kötnénk Kubával”430.  

 
Azonban a cukron, és dohányon kívül más exportcikk is van – pl. olajbogyó, 

gabona, szappan, bor, lenvászon, parfümök, stb. –, amit Sevilla kínálhat 
Kubának; mi több, „a sevillai kézi gyártású bútorok felvehetnék a versenyt az 
Egyesült Államok gépi gyártású bútoraival”, hiszen jobbak, precízebbek, 
hangzott az érvelés431. 

Ugyanakkor kirajzolódtak a pánamerikainista politikával szemben a 
pánhispán értékeket követő spanyol gondolkodás kontúrjai is, egy nosztalgikus 
hangulatú dicső múltidézés, Sevilla múltjának jövőbe vetítése: „hagyományá-
nak, történelmi kincseinek, valamint kikötője páratlan helyzetének köszönhetően 
Sevilla lesz […] Amerika kapcsán az európai kontinens egyik legfontosabb 
kereskedelmi központja. A hispán-amerikai köztársaságok és Spanyolország 
közötti árucsere kell alkosson egy politikai eszményt; a gazdasági előnyök 
amelyekhez azok az országok jutnának valamint a mieink határoznák meg a 
gazdasági növekedést és erősítenék az amerikaiakat és spanyolokat egyesítő 
spirituális kötelékeket. […] Halaszthatatlan tehát, hogy elfogadjunk egy, az 
ország általános érdekeivel egybecsengő gazdaságpolitikát, s nem olyat, amely 
azok érdekét szolgálja, akik úgy vélik, a spanyol fogyasztóknak engedniük kell, 
hogy kihasználják őket. Az érvényben lévő hamis politika átalakításának 
fokozatosan kell megtörténnie egy, a hispán-amerikai köztársaságokkal kötött 

                                                      
430 „El comercio entre Cuba y España.” 1384–1387., http://fondosdigitales.us.es/fondos/ 
libros/3379/1384/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; http://fondosdigitales.us.es 
/fondos/libros/3379/1385/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; http://fondosdigitales. 
us.es/fondos/libros/3379/1386/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; http://fondos 
digitales.us.es/fondos/libros/3379/1387/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. 
december 20.) 
431 „El comercio entre Cuba y España.” 1387. 
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kereskedelmi szerződéseknek megfelelő vámrevízió révén […]” – vélte a La 
Exposición újságírója.  

A folyóirat munkatársa elismerte Spanyolország belpolitikai gyengeségét, 
alkotmányos krízisét, aminek következtében nem képes a fiatal köztársaságokat 
megvédeni, segíteni, elismeri a korábban a spanyolellenes latin-amerikai nézete-
ket, amelyek Spanyolország, s azon keresztül a szubkontinens népeinek elmara-
dottságáért felelős: „a nagy Északi köztársaságot kivéve, az amerikai népek 
alkotmányos betegségtől, a polgárháborútól szenvednek: ez a királyi hatalom 
presztízsének hiányából ered. Ez az alkotmányos baj civilizációjukban és 
fejlődésükben hátráltatja őket” – olvasható a lapban. Másfelől elismerte az USA 
szerepét és erejét is, amellyel segíthetné az egykori gyarmatokat – de csak 
Spanyolországon keresztül: egykori gyarmatbirodalomként az elsőbbség őt illeti, 
főszerepéről nem mond le.  

Ahhoz, hogy az Egyesült Államok segíthessen Latin-Amerikának, Spanyol-
országról kell példát vennie. Spanyolország tehát a követendő politikai eszmény:  

 
„most, hogy már létrejött az ibér-amerikai egység, az Egyesült Államok 

nyújthatná a segítséget Közép- és Dél-Amerika fiatal köztársaságainak amire 
szükségük van ahhoz, hogy békében éljenek és fejlődjenek. A történelmi presztízst, 
az erkölcsi hatalmat, ami ma hiányzik Észak-Amerika nagy köztársaságából, 
Spanyolország közreműködésének köszönhetően kaphatná meg. Ahhoz, hogy az 
Egyesült Államok Amerika teljhatalmú döntőbírája lehessen, szüksége van az előd 
nemzetre. Máskülönben az Egyesült Államok szentély nélküli templom lesz: a 
szentélyt csak mi adhatjuk. Spanyolországnak tehát politikai eszménynek kell 
lennie. Azok a nemzetek, akik nélkülözik ezt az ideált, kizáratnak a világ 
hangversenyéből; belső világuk hiányától szenvednek, és semmi keresnivalójuk 
nincs határaikon túl. […] Az ideális cél(kitűzés) / az objektív eszmény magába 
foglalja a szabad szellemi és anyagi érintkezést, azaz a gazdasági kapcsolatot, az 
egyetlen legyőzhetetlen erőt, amelyet a [t.i. közös – F. P.] nyelv és vér alkotta 
baráti kötelék őriz. Következésképpen az eszményi célkitűzés: az amerikaiak 
fogyasszák a spanyol termékeket, s a spanyolok fogyasszák az amerikai 
termékeket, […]. Ehhez el kell törölni a vámokat, engedni kell hogy Spanyolország 
termékei szabadon juthassanak be Amerikába, s hogy Amerika termékei teljesen 
szabadon érkezzenek meg Spanyolországba […]”432. 

* * * 

                                                      
432 „El ideal político-económico de España.” IN: «La Exposición: Revista Ilustrada de 
Sevilla», 1914. szeptember 15. (IV. évfolyam 63. szám) 1437–1438.,  
http://fondosdigitales. us.es/fondos/libros/3379/1437/la-exposicion-revista-ilustrada-de-
sevilla/; http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/1438/la-exposicion-revista-ilustrada-
de-sevilla/ (2011. december 21.) 
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Luis Rodríguez Caso kitüntetésének átvételekor 1909-ben úgy hitte, két év 
elegendő lesz a kiállítás megszervezésére. A helyi és országos nehézségek, 
megoldandó feladatok, a kiállítás megrendezéséhez szükséges anyagi források 
hiánya mellett kétséget kizáróan nem számolt, nem is számolhatott – egyebek 
mellett – azzal, hogy a nemzetközi történelem is átírhatja a kiállítás dátumait. 
Alig egy hónappal a tervek június 25-i bemutatását követően a spanyol 
munkásokat ért marokkói incidens, ha áttételesen is, de hazai felfordulások, és 
bonyolult nemzetközi csatározások előidézője lett.  

A szervezőket a marokkói rif, s annak következtében kibontakozó barcelonai 
Tragikus Hét eseményei gyorsan visszarántották a valóságba, s „az esemélyek 
súlyossága elhallgattatta a kiállítás terveit”, mi több, 1909 végére „úgy tűnt, 
senki sem emlékezett a témára” – írja könyvében Eduardo Rodríguez Bernal433. 
1911-ben a lapok már 1914-es sevillai kiállításról tájékoztattak. A csúszás oka 
leginkább pénzügyi és szervezésbeli téren keresendő.  

Fordulatot 1912 hozott, amikor a Kiállításért Felelős Bizottság (Comité 
Ejecutivo de la Exposición) által 1912. januárjában elfogadott általános 
szabályzat első cikkelye kimondja, hogy a Hispán-amerikai Kiállítás megnyitá-
sára 1914. október elsején kerül majd sor, s a következő év nyaráig, 1915. június 
30-ig várja majd az érdeklődő látogatókat434.  

Fél év elteltével azonban, a Panama-csatorna megnyitásának tiszteletére az 
Amerikai Egyesült Államok által 1915-re a kaliforniai San Franciscóban 
tervezett kiállítás, amely rendezvényen a déli szubkontinens köztársaságai közül 
7 képviseltette magát, ami miatt semmiképpen nem volt szerencsés a sevillai 
kiállítást ugyanabban az évben megrendezni435. 

                                                      
433 HARSÁNYI: i.m. (2006) 24–39., J. NAGY: i.m. (1997) 66–67., BARRACHINA, 
Jorge: Crónica de la Semana Trágica. IN: SÁNCHEZ, Alejandro (dir.): Barcelona 1888–
1929: Modernidad, ambición y conflictos de una ciudad soñada. Barcelona, Editorial 
Alianza, 1994. 113–124., GALLEGO, José Andrés: La Semana Trágica: los hechos, el 
impacto y las respuestas. IN: «Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències 
historicoeclesiàstiques». Vol. 82. 2009. (Ejemplar dedicado a: Actes de les Jornades sobre 
la Setmana Tràgica, 1909.) 227–280., ÁLVAREZ, José E.: The Betrothed of Death: The 
Spanish Foreign Legion during the Rif Rebellion, 1920–1927. Westport (Connecticut); 
London: Greenwood Press, 2001. 2–3., RODRÍGUEZ: i.m. 46. 
434 „Reglamento General de la Exposición Hispano-Americana acordado por el Comité 
Ejecutivo.” Artículo 1. IN: «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1912. január 28. 
252., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/252/la-exposicion-revista-ilustrada-de-
sevilla/ (2011. december 21.) 
435 A kiállításon Spanyolországnak és Uruguaynak nem volt saját pavilonja. Az egykori 
anyaország termékeit – elsősorban cipőket, ruházatot és parfümöket – az úgynevezett 
Különféle Iparágak, Élelmiszerek, valamint Manufaktúrák Palotájában (Palace of Varied 
Industries, Food Products; Palace of Manufactures) állította ki. Emellett számos spanyol 
olajfestmény volt látható a Szépművészetek Palotájában (Palace of Fine Arts). Az egykori 
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Bár Sevilla polgármestere, Halcón erőfeszítéseinek köszönhetően született 
döntés értelmében amint a „kaliforniai kiállítás véget ért 1915. szeptemberében, 
azonnal kezdődhetett [volna – F. P.] a sevillai”, az 1912-es esztendőt záró 
királyi dekrétum a tíz hónaposra tervezett hispán-amerikai kiállítás 
megnyitójának dátumaként 1916. január 1. napját tűzte ki436.  

                                                                                                                                   
gyarmatok közül Argentína, Bolivia, Kuba, Panama, Honduras, Guatemala, és Uruguay vett 
részt az észak-amerikai kiállításon. Utóbbi – Spanyolországhoz hasonlóan – nem kapott 
külön épületet az Expo Külföldi Szekciójában (Foreign Section of the Exposition), ami annak 
volt köszönhető, hogy Uruguay nem sokkal a kiállítás megnyitása előtt döntött úgy, hogy 
részt vesz a rendezvényen, de számos pavilonban képviseltette magát; «OFFICIAL GUIDE 
of the Panama–Pacific International Exposition – 1915», San Francisco, California, U.S.A. 
San Francisco: The Wahlgreen Company Official Publishers, 1915. 80–90., 
http://www.archive.org/stream/offguidepanama00wahlrich#page/10/mode/2up (2011. 
december 21.) 
436 Az Amerikai Egyesült Államok pánamerikanista elképzeléseit is magában hordozó, 
többszörös nemzetközi konfliktust (Panama–Kolumbia, USA–Nagy-Britannia–Francia-
ország) kiváltó, jogi kérdéseket felvető, kereskedelmi, gazdasági és külpolitikai téren is 
stratégiai fontosságú Panama-csatorna ügye, amely még a XIX. században indult, s a 
Theodore Roosevelt elnöksége idején, 1903. november közepén aláírt, úgynevezett Hay–
Bunau–Varilla szerződéssel gyorsult fel, amelynek eredményeképpen 1914-ben elkészült és 
megnyílt az Atlanti- és Csendes-óceánt összekötő mintegy 77 km hosszú Panama-csatorna. 
Ennek tiszteletére tervezett kiállítást az Egyesült Államok akkori, immáron wilsoni vezetése. 
A kiállításért felelős észak-amerikai bizottság 1912-ben adta át Madridban a spanyol 
államnak a rendezvényre szóló meghívót. Erre a gesztusra válaszlépésként a spanyol politikai 
vezetés 1916-ra halasztotta a sevillai hispán-amerikai kiállítás megnyitását, ami jól jött a 
kiállítás készületei tekintetében igencsak elmaradott városnak: „legyen a kiállítás akár 1914-
ben, akár 1916-ban, munka van bőven, ami az időt kitölti”  – olvasható a La Exposición című 
folyóiratban. Az 1916-os dátum az ugyanarra az évre tervezett madridi világkiállítás miatt 
nem tűnt szerencsés választásnak, de végül belátták, a főváros rendezvényéhez sem állt 
rendelkezésre sem a szükséges forrás, de elegendő idő sem, következésképpen azt a kiállítást 
törölték; MAGYARICS: i.m. 94–97., KÖNIG, Hans Joachim: El siglo XX: De la 
Universalidad a la identidad Iberoamericana. IN: LUCENA SALMORAL: i.m. 418–421., 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Panama-csatorna, „Hacia la Exposición.” IN: «La Exposición: 
Revista Ilustrada de Sevilla», 1912. június 17. 475., http://fondosdigitales.us.es 
/fondos/libros/3379/252/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ „Hacia la Exposición – El 
Aplazamiento.” IN: «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1912. június 17. 509., 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/252/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/, 
«La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 1912. július 31. 553., 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/563/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ 
„La Exposición Hispano-Americana.” IN: «La Exposición: Revista Ilustrada de Sevilla», 
1912. december 30. 809., http://fondosdigitales.us.es/fondos/ libros/3379/809/la-exposicion-
revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 21.) 
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1913/1914-től kezdődően azonban Spanyolország nem csupán a sevillai 
kiállításra készült: az 1905-ben az újabb barcelonai kiállítással kapcsolatban 
született ötlet terveinek megvalósításának folyamata is megkezdődött.  

A rendezvény a „Nemzetközi villamosipari kiállítás” (Exposición Inter-
nacional de Industrias Eléctricas) nevet kapta, s megállapodás született arról is, 
hogy csakúgy, mint 1888-ban, az 1917-ben megnyitni tervezett kiállításnak is a 
Montjuїc park ad majd otthont437.  

A történelem azonban ismét közbeszólt: az első világháború miatt mind a 
Sevillában 1916-ban, mind pedig a katalán fővárosban 1917-ben438 megrende-
zendő kiállítás megnyitásának várható időpontja bizonytalanná vált, noha az 
előkészületi munkálatok egyik esetben sem álltak le. Spanyolország ugyan 
semlegességet hirdetett439, a szembenálló háborús feleket egyformán kiszolgálta, 
aminek eredményeként a hirtelen gazdasági fellendülést egy még mélyebb, a 
Restauráció gazdasági és – különösképp – társadalmi recessziója követte, amely 
1917-ben általános sztrájkkal válsághullámot indított el440. A háború lecsillapo-
dását követően a Népszövetségben önmagának tagságot kivívó Maura-
kormányzat elsődleges külpolitikai célja volt, hogy – José Antonio Montero 
Jiménez szavaival – „visszahelyezze az országot a nagyhatalmak koncertjébe, 
vagy legalábbis megakadályozza azt, hogy másodrangú hatalomként 
végérvényesen háttérbe szoruljon”441.  
                                                      
437 MARTÍN EMPARAN, Ainhoa: El diseño gráfico en la Exposición Ibero Americana de 
Sevilla 1929. (doktori értekezés) Universidad de Málaga, [s.a.] 39., http://www.biblioteca. 
uma.es/bbldoc/tesisuma/17171209.pdf; http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_ 
Internacional_de_Barcelona_%281929%29; http://www.skyscrapercity.com/showthread. 
php?t=120389 (2011. december 21.) 
438 AUGUSTÍ, David: Historia breve de Barcelona. Serie historia. Madrid: Silex, 2008. 215. 
439 PONCE MARRENO, Javier: La neutralidad española durante la primera guerra 
mundial: Nuevas Perspectivas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. IN: 
http://www.ahistcon.org/docs/murcia/contenido/pdf/15/javier_ponce_marrero_taller15.pdf 
(2011. december 21.); ROMERO SALVADÓ, Francisco José: Spain 1914–1918 – 
Between War and Revolution. London: Routledge, 1999. 5; 120–122. 
440 TUÑÓN DE LARA – VALDEÓN BARUQUE – DOMINGUEZ ORTIZ: i.m. 497; 
500–502; 508–509., ANDERLE: i.m. (1999) 116. 
441 A XX. század első évtizedeiben Spanyolország a népszövetségi tagsága, marokkói 
jelenléte és megújuló latin-amerikai programja jelentette a külpolitika irányait; MONTERO 
JIMÉNEZ: i.m. 663., BALFOUR, Sebastián: Spain and the Great Powers in the aftermath of 
the Disaster of 1898. IN: Uő (ed.): Spain and the Great Powers in the Twentieth Century. 
London and New York: Routledge, 1999. 13–28., ROMERO, Francisco: Spain and the First 
World War. IN: BALFOUR: i.m. 48., MARIN CASTAN, María Fuencisla: La política 
exterior española entre la crisis de 1898 y la dictadura de Primo de Rivera. IN: CALDUCH, 
R. (coord): La política exterior española en el siglo XX. Madrid: Ediciones de las Ciencias 
Sociales, D. L., 1994. 34–41., JOVER ZAMORA: i.m. 213–214., FERNÁNDEZ DE LA 
MORA, Gonzalo – AGUIRRE DE CARCER, Nuño: La política exterior de España. 
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* * * 

Sevilla és Barcelona kiállításainak fejlődése továbbra is merőben eltérő utakat 
járt be: ugyan az első világháború következtében lassultak a katalán munkálatok 
is, de a háborút követően katalán üzletemberek exportjának köszönhetően a 
katalán gazdaság jelentős mértékben fellendült, aminek következtében Barceloná-
nak minden rendelkezésére állt ahhoz, hogy Primo de Rivera 1923. szeptemberé-
ben végrehajtott katonai puccsának idejére készen álljon a a kiállítás megnyitójára. 
Erre azonban még várni kellett: az ország – a kibontakozó politikai válság követ-
keztében – még nem készült fel a barcelonai eseményre. A tábornok felismerte a 
kiállításban rejlő előnyöket, és bízva abban, hogy a kiállítás jót tesz az ország 
hírnevének és gazdaságának egyaránt, 1924-ben további városfejlesztési munkála-
tokat rendelt el. Ennek köszönhetően javult a tömegközlekedés, földalatti épült, és 
kiépítették a Montjuїc hegyet és a kiállítás bejárataként szolgáló Spanyolország-
teret (Plaza de España) is442. 

Barcelonával szemben Sevilla nem hogy nem készült el még a katonai 
hatalomátvételig sem, de meglehet, a diktátor nélkül soha nem is nyithatta volna 
meg a rég várt kiállítást. Az 1923. szeptemberében hatalomra kerülő Primo de 
Rivera és Direktóriuma kapcsolta ugyanis maximális sebességre a sevillai 
kiállítás ügyének gépezetét a hispanoamericanismo jegyében, amelyet a diktátor 
nem csupán saját, de országa szívügyének, jövőjének, következésképpen 
Spanyolország által követendő legfontosabb külpolitikai irányvonalnak tekintett. 
Ezt jól bizonyítja a kiállítás 1927. tavaszi megnyitójában bizakodó Polgári 
Direktórium üzenete:  

 
„az 1888-ban Barcelonában megrendezett kiállítás nem volt egyéb, mint 

ürügy a Mediterráneum-politikára, s a kormány abban foglalta össze elképzelé-
seit. A […] sevillai kiállításnak minden szükséges eleme megvan ahhoz, hogy 
kikristályosítsa a kormány hispán eszmény iránti politikája. Az, [mármint] az 
1888-as, a latinság, [míg] az 1927-es a Faj nagy koncertje lehet, biztosítván 
azokat az érdekeket… melyek ma meder és garanciák szűkében vannak”443. 

                                                                                                                                   
Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1963. 26., ANDERLE: i.m. (1999) 116., TUÑÓN DE 
LARA – VALDEÓN BARUQUE – DOMINGUEZ ORTIZ: i.m. 502–503., 
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_C%C3%A1novas_del_Castillo; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Garc%C3%ADa_Prieto; 
http://en.wikipedia.org/wiki/ Antonio_Maura (2011. december 21.) 
442 AUGUSTÍ: i.m. 199; 215–216., http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_ 
Internacional_de_Barcelona_%281929%29 (2011. december 21.) 
443 SOLANO SOBRADO: i.m. 178. 
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Nagy nehézségek árán, oly sok halasztást követően elérkezett a nagy nap: 
1929. május 9.444 A királyi pár érkezését jelző díszlövéseket követően 
elkezdődött a ceremónia. A kiállítás igazgatója, José Cruz Conde rövid 
beszédében egyebek mellett annyit mondott, hogy „1492 október 12-e óta nem 
volt egyetlen, nagyobb jelentőséggel bíró esemény Amerika történetében, mint a 
mai, amelyen megkezdődik az ibér-amerikai kiállítás”.  

Ezt követően Primo de Rivera köszöntötte „a vén Spanyolországot, amely 
erőfeszítéseinek és Izabella királynő felülmúlhatatlan hitének […] köszönhetően 
fogadja a páratlan Sevillában Amerika lányait és leánytestvérét Portugáliát, 
hogy megmutassa a világnak, miként az évek nem hervasztották el életkedvét, 
sem művészi és kulturális erejének eszenciáját, melyek e Kiállításon teljes 
valójukban mutatkoznak meg. Bétis városa […] kitárja kapuit az egész világra 
[…] ebben a pillanatban Sevillában testvérek és leányok ölelkeznek szorosan, 
egy olyan faj népei, mely tisztában van küldetésével és erejével, és mindezt híven 
a becsület és a béke szolgálatába állítja”. XIII. Alfonz királynak pedig csak 
annyi feladata maradt, hogy bejelentse: „ezennel a sevillai ibér-amerikai 
kiállítás megnyílt”445. 

Az alapvetően ipari, sport és művészeti témájú barcelonai Nemzetközi 
Kiállítás megnyitójára május 19-én került sor446. Mindkét rendezvényt XIII. 
Alfonz spanyol uralkodó nyitotta meg Primo de Rivera és fontos politikai, 
diplomáciai képviselők jelenlétében.  

A barcelonai kiállítás hivatalos résztvevői voltak Ausztria, Svájc, Belgium, 
Olaszország, Magyarország, Németország, a Szerb, Horvát és Szlovén 

                                                      
444 Az 1923 szeptemberében hatalomra jutott Primo de Rivera tábornok úgy tűnt, sikerrel 
„regenerálja” az országot. A Katonai Direktórium 1925-ben Polgárira váltásával 
megkezdődött úgynevezett „boldog húszas évek” gazdasági és infrastrukturális fejlődésének, 
valamint a diktatúra intenzív turizmusfejlesztő politikájának következtében egyfajta 
turisztikai hullám indult el. Ennek is volt köszönhető, hogy a sevillai – és mellette a 
barcelonai – kiállítás ügye nagyobb politikai támogatást kapott. A Direktórium először 1925–
26-ban látta megvalósíthatónak a rendezvény megnyitását, ami azonban még mindig túl 
optimista elképzelésnek bizonyult. A további halasztások következtében sem 1927 tavaszán, 
sem a (hispán) Faj Napja (Día de La Raza) néven a kolumbuszi felfedezések évfordulója 
tiszteletére 1928. október 12-re tervezett dátum sem volt tartható. 1929. március 15-i 
megnyitót a királynő halála miatt kellett három hónappal elhalasztani. A kötelező gyász ideje 
május 8-án járt le, s XIII. Alfonz másnap, 1929. május 9-én megnyitotta Sevilla két évtizede 
várt kiállítását; ANDERLE: i.m. (1999) 121., TUÑÓN DE LARA – VALDEÓN 
BARUQUE – DOMINGUEZ ORTIZ: i.m. 515–524., BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: 
Alfonso XIII y la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Universidad de Sevilla, 
1992. 98; 101–103; 105., SOLANO SOBRADO: i.m. 182; 185. 
445 BRAOJOS GARRIDO: i.m. (1992) 107. 
446 A barcelonai kiállítás az előzetes tervek alapján 1929. április 1-jén nyitott volna, s 
ugyanazon év utolsó napjáig várta volna az érdeklődőket; SOLANO SOBRADO: i.m. 182. 
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Királyság, Románia, Csehszlovákia, Dánia, Finnország, Norvégia. Ausztria, 
Csehszlovákia, Finnország és Svájc kivételével minden résztvevő ország saját 
pavilont építtetett. A kiállítás nem hivatalos vendégei között találjuk Portugáliát, 
az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat, Japánt – utóbbi két országot 
magánkiállítók képviseletében.  

Mivel Sevillában az ibér-amerikai kiállítás a barcelonaival egy időben került 
megrendezésre, s ott az összes egykori spanyol gyarmat képviseltette magát, a 
latin-amerikai köztársaságok nem jelentek meg a katalán főváros rendez-
vényén447. 

Bár a kezdet kezdetén Luis Rodríguez Caso terveit a politikusok szinte 
rezzenéstelen arccal utasították el, Latin-Amerikában nagy visszhangja volt, és 
az egykori gyarmatok spanyolországi konzuljai körében erős támogatótáborra 
lelt448. Fontos azonban megemlíteni, hogy a kezdetben csupán a latin-amerikai 
köztársaságok és Spanyolország közös múltja előtti tisztelgés gyanánt, és 
reményteljes jövőbeni kapcsolatai érdekében szervezett kiállítás hivatalos 
értesítőjét először – az eredeti meghívólistán nem szereplő – Egyesült 
Államoknak kézbesítették449.  

Spanyolország külügyminisztériuma a kiállítás 1915. október 31-i 
megnyitására vonatkozó javaslatot tett XIII. Alfonznak, amit csak ezt követően, 
„1913 márciusában közöltek a hispán-amerikai köztársaságokkal”450. A 
hivatalos értesítést megelőzően a Kiállításért Felelős Bizottság levelet küldött a 
latin-amerikai köztársaságok elnökei részére, amelyben egyebek mellett a 
„leánytestvér Amerika” együttműködését kérte annak érdekében, hogy ők 
„ketten együtt, szoros ölelésben egyesülve megmutathassák a világnak amire két, 
[erejét] egyesített nép képes […]”451. Ezután pedig „Spanyolország nevében 
Sevilla ezennel meghívja kiállítására Amerika összes nemzetét, és velük együtt 
óhajtja érezni a legitim elégedettséget, hogy Amerika fiatal köztársaságaiban 
láthatja a spanyol Haza évszázados nagyságának folytatását, mely nagyságot 

                                                      
447 AGUSTÍ: i.m. 216., TARI: i.m. 86., http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_ 
Internacional_de_Barcelona_%281929%29 (2011. december 21.) 
448 A volt gyarmatok közül 12 – Argentína, Kuba, Panama, El Salvador, Bolívia, 
Kolumbia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexikó és Paraguay – 
Spanyolországban diplomáciai feladatokat ellátó konzulokon keresztül jelezte együtt-
működési szándékát; SOLANO SOBRADO: i.m. 166. 
449 Noha a fent említett hivatalos értesítőt 1913-ban küldték el a latin-amerikai 
köztársaságok vezetőinek, a kiállítás szervezésének híre ennél jóval korábban eljutott az 
Atlanti-óceán túlsó partjára. Erre szolgálnak tanúbizonyságul az ibér-amerikai kiállítás 
hivatalos folyóirata, a La Exposición oldalain 1911. júniusától közölt cikkek. 
450 SOLANO SOBRADO: i.m. 170. 
451 „A las Repúblicas de América.” IN: «La Exposición: Revista ilustrada de Sevilla», 
1912. január 7. 234., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/234/la-exposicion-
revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 21.) 
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azon férfiak és népek adták hírül, kik szeretni képesek őt” – olvashatjuk az ibér-
amerikai kiállítás hivatalos útmutatójában452.  

A meghívásra latin-amerikai köztársaságok közül Costa Rica, Kolumbia, 
Argentína, Paraguay, Ecuador, Honduras és Panama örömmel reagáltak. 
Közülük is Argentína volt az az ország, amely a sevillai kiállításra való készülő-
dés hosszú évei során a legkiemelkedőbb szerepet vállalta. A dél-amerikai 
köztársaság mindvégig intenzív érdeklődést mutatott a hispán-amerikai kiállítás 
iránt, támogatásáról biztosította, azt saját ügyeként kezelte. Mi több, „Spanyol-
Amerikából elsőként reagált a felhívásra, a legnagyobb lelkesedéssel fogadván 
el a meghívást, és elrendelvén egy állandó épület megépítését […]”453 Mindezt 
határozott döntésként kezelte, amit jól mutatott az is, hogy 1924–1925 
fordulóján az egyetlen olyan latin köztársaság volt, amelynek pavilonjának 
építése már folyamatban volt454.  

Argentína Spanyolországgal való szoros kapcsolatát jól mutatja Juan de Dios 
Serrano nosztalgikus gondolatsora, melyet a La Exposición című folyóirat tett 
közzé a kiállításra való készülődés legelső fázisában, 1911-ben:  

 
„Sevilla! Mi, akik a sors végzete miatt el kellett távolodjunk tőled, bárki 

másnál jobban ismerjük az isteni betegséget, mit nosztalgiának hívunk. Emléked 
mindörökké velünk marad, hiszen lehetetlen arról lemondani. […] Hozzánk nem 
jutott el a tervezett hispán-amerikai kiállítás semmiféle hivatalos értesítője, csak 
azok tudnak megrendezéséről, akik e folyóiratot olvassák. […] Az újságírói 
propaganda errefelé, hivatalos alap nélkül, az teljes közönybe veszne, ha az a 
túlkapás, mit barátságból teszek, s a Buenos Aires-i sajtó udvariassága nem lenne 
garancia ezen örvendetes küldetésre. […] Hiszem, hogy az argentin képviselet a 
sevillai kiállításon ragyogó lesz. A nemrégiben Torinóban megrendezett 
kiállításon több mint 200 argentin kereskedő és iparos vett részt, noha nem volt 
amerikai jellege, mint a sevillainak. Ez a fiatal ország napjainkban tesz szert 
felülmúlhatatlan ipari és kereskedelmi fejlődésre, és él a felkínálkozó lehetőséggel, 
hogy ezt kinyilatkoztathassa. Hogyan is lehetne, hogy ne használjuk ki a sevillai 
kiállítást, a városét, mely itt és mindenütt a legnagyobb együttérzést váltja ki?”455 

                                                      
452 «GUÍA OFICIAL. Exposición Ibero-Americana. Sevilla (España) 1929–1930», 
Barcelona, Madrid, Sevilla: Rudolf Mosse Ibérica, S.A. [s.a. 1930?] 19–20., 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bivian/media/flashbooks/raros_en_el_escaparate/
006_sevilla_exposicion_iberoamericana_1929-30/ (2011. december 21.) 
453 LOBER: La Exposición de Sevilla. Su origen e historia. IN: «ABC Madrid», 1929. 
május 10. 4. 
454 SOLANO SOBRADO: i.m. 178. 
455 „La Exposición en Buenos Aires. Impresiones sobre la Exposición Hispano-
Americana en Sevilla. Necesidad de emprender una propaganda activa.” IN: «La 
Exposición: Revista ilustrada de Sevilla» 1911. szeptember 24. 141., 
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A La Exposición című folyóirat 1911. október végén a La Mañana című 
Buenos Aires-i napilapnak a sevillai kiállítással kapcsolatos reakcióját: „a hispán-
amerikai kiállítás építkezésére kiírt projektverseny időpontjának közeledte 
felkeltette az abban érdekelt osztályok, és az egész nép szunnyadó lelkesedését. 
Mindenki készül, hogy erejéhez mérten hozzájáruljon a kiállítás jelentőségéhez 
[…]. Ez a nagyszabású mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, művészeti és 
tudományos kiállítás felkeltette a világ érdeklődését. Óriási jelentőséggel bír majd 
a spanyol és hispán-amerikai népek számára. […]Alfonz király […] az első 
amerikanista Spanyolországban […] Minden azt sejteti, hogy a kiállítás rendkívül 
sikeres lesz, hiszen már vannak erről szóló hírek, a dél-amerikai köztársaságok, 
különösen Argentína, méltó módon képviseltetik majd magukat”456.  

 
Az ibér-amerikai kiállítás hivatalos lapja arról is tájékoztatta olvasóit, 

miszerint az ugyancsak argentin napilap, a La Nación „szép írásokat közölt a 
kiállítás érdekében”, és dicsérte a spanyolokat – bár a cikkekből nem idézett457.  

1912 februárjában Juan de Dios Serrano, a La Exposición egykori tudósítója 
cikkében, hogy a Buenos Aires-i napilapok közül kiemelte a La Argentina, La 
Mañana, El Diario Español, La Razón, La Nación című kiadványokat, amelyek 
oldalain a sevillai kiállítás részleteiről lehetett olvasni. A La Exposición 
újságírója megjegyzi, hogy az argentin fővárosban élő spanyol kolóniák 
véleménye szerint a kiállításával Sevilla fényes sikert arat majd. Serrano kitért 
Argentína és Spanyolország közötti diplomáciai kapcsolatokra is, melyek 
felhőtlenségét jelezte az újságíró azon információja, mely szerint Argentína 
Spanyolországba akkreditált nagykövete, Pedro Soler Guardiola támogatásáról 
biztosította a sevillai kezdeményezést, s hogy minden tőle telhetőt megtesz a 
kiállítás lehető legnagyobb sikere érdekében. „A spanyol képviselő – folytatja 
cikkét Serrano – igen fontos küldetést teljesít ennél a kormánynál: feladata még 
szorosabbra fűzni a két ország kereskedelmi kapcsolatait […]”.  

A cikkből megtudhatjuk azt is, hogy a Buenos Aires-i spanyol alkonzul 
sevillai, aki szívén viselte a kiállítás ügyét; valamint, hogy egyre nőtt azon 
argentin kiállítók és turisták száma, akik tiszteletüket teszik a kiállításon 
Sevillában, ahol Spanyolországnak módja lesz arra, hogy az egyébként is 

                                                                                                                                   
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/141/la-exposicion-revista-ilustrada-de-
sevilla/ (2011. december 21.) 
456 „Notable propaganda.” IN: «La Exposición: Revista ilustrada de Sevilla» 1911. 
október 28. 169–170., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/169/la-exposicion-
revista-ilustrada-de-sevilla/; http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/170/la-
exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 21.) 
457 „Notable propaganda...” 170. 
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szívélyes barátságát még szorosabbra fűzze, a köztársasággal, amely „büszke 
arra, hogy Spanyolország lányának nevezheti magát”458.  

A sevillai kiállítás bezárását követően pedig „Argentína Palotája” (Palacio 
de Argentina) kulturális intézetnek ad majd otthont, ahová azok az argentin 
diákok és ösztöndíjasok is járhatnak, akik szeretnének országukról, 
Spanyolországról, valamint a két ország kapcsolatairól, történelmének közös 
fejezeteiről bővebben olvasni, tudásukat bővíteni459.  

A La Exposición munkatársa, Juan Dios Serrano a latin-amerikai országok 
részvételével kapcsolatosan arról értesítette olvasóit, hogy „a nyugtalan 
Paraguay kivételével, ahol forradalom van, s ennek következtében a helyzet 
aggasztó, az összes dél-amerikai köztársaság méltón képviselteti majd magát a 
kiállításon”460 

                                                      
458 DIOS SERRANO, Juan de: „La Exposición en Buenos Aires – Extraordinario 
entusiasmo en la Colonia Española – La rebaja de los pasajes.” IN: «La Exposición: Revista 
ilustrada de Sevilla» 1912. február 11. 310–311., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros 
/3379/310/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; http://fondosdigitales.us.es/fondos 
/libros/3379/311/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ (2011. december 21.) 
459 Az ibér-amerikai kiállítás hivatalos útmutatójában Argentín Palota (Palacio Argentino) 
megjelölést kapott a dél-amerikai köztársaság épülete Sevillában. Bár nem található utalás 
arra, hogy Argentína megkülönböztetett vendége lett volna a rendezvénynek, a dokumen-
tumokban és újságcikkekben olvasottak alapján az a véleményünk, kiemelkedett a többi 
latin-amerikai ország közül. Ami nem is meglepő, hiszen az első latin-amerikai köztársa-
ság, s a kutatott időszakban az egyetlen is, amely rendezett, kiegyensúlyozott, nagyköveti 
szintű diplomáciai kapcsolatokat tudhatott magáénak Spanyolországgal. A két ország 
diplomáciai kapcsolatainak nagyköveti szintre emelésére 1917-ben került sor. Az Buenos 
Airesbe elsőként akkreditált spanyol nagykövet Pedro Soler Guardiola volt, aki 1921-ig 
megőrizte pozícióját. Argentínát Spanyolországban elsőként képviselő nagykövet Daniel 
García Mansilla volt, ő csaknem két teljes évtizeden át, 1936-ig töltötte be tisztét; «GUÍA 
OFICIAL» 51., PEREIRA CASTAÑARES – CERVANTES CONEJO: i.m. 123., 
„Noticias e Informaciones Políticas – La Exposición Iberoamericana.” IN: «ABC 
Madrid», 1926. február 16. 15. 
460 A függetlenségét 1811-ben elnyert Paraguay története – mondhatni – sem bel-, sem 
külügyei tekintetében sem volt harcoktól, forrongásoktól mentes. 1864-ben háborúba 
keveredett az Argentína–Brazília–Uruguay alkotta úgynevezett „Hármas Szövetséggel”, 
amely súlyos csapást mért Paraguay politikai, társadalmi és gazdasági életére. Alig heverte ki 
súlyos emberáldozatokat követelő tragédiáját, a belpolitikában kezdődött egy viharos 
időszak. 1904-ben a korábban katonai puccsal hatalomra juttatott Ezcurra elnököt 
megbuktatták. A következő – a kemény diktatúrát sem mellőző (Albino Jara) – évtized 
forradalmi gyorsasággal emelt hatalomra, majd taszított le onnan, míg végül az 1912-es 
választásokon Eduardo Schaerer kapott bizalmat az ország vezetésére; LUCENA 
SALMORAL: i.m. 518–519., DIOS SERRANO: uo., http://hu.wikipedia.org/wiki/Paraguay; 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3379/311/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/ 
(2011. december 21.) 
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Chile és Mexikó sem késlekedett jelezni részvételi szándékát és küldöttet 
neveztek ki az ezzel kapcsolatos ügyek zökkenőmentes bonyolítására. A kiállítás 
egyik legsikeresebb kiállítójának tartott, s a kiállítás hírét és a meghívót 
örömmel fogadó Peru egy különleges bizottságot nevezett ki – tudjuk meg María 
Teresa Solano Sobrado 1924–1925 fordulójára vonatkozó helyzetelemzéséből461. 
Ezen országok állandó pavilont építtettek a kiállításra; a mexikói épület egy 
részletében kitűnt a többi közül, bejárati csarnokában ugyanis az alábbi felirat 
volt olvasható:  

 
„Anya Spanyolország: Mert földjeimen megcsillantak kultúrád napsugarai, s 

lelkemben meggyújtottad szellemed áhítatos lámpását, most földjeim és szívem 
virágba borultak, Mexikó”462.  

 
Nem minden latin-amerikai köztársaság volt ennyire határozott a kiállításon 

való részvétel tekintetében: Santo Domingo csupán jelezte részvételi szándékát; 
Kolumbia és Venezuela kormányaik engedélyében reménykedett. Uruguay 
csekély érdeklődést mutatott, Honduras, Nicaragua, valamint El Salvador, és 
Kuba pedig először nem is reagáltak a meghívásra463. Bolívia részvétele is 
bizonytalan volt. A Paraguay és Bolívia között elmérgesedett politikai helyzet 
következtében kis híján visszalépett a kiállításon való részvételtől: 1927-ben a 
bolíviai kormány bejelentette, hogy „felfüggeszti az ibér-amerikai kiállításon 
tervezett részvételét” – tudjuk meg az ABC de Madrid 1928. december 27-i 
számából. „Ennek ellenére – folytatódik a cikk – amint véget ér a kiállítás, 
[Bolívia] a számára átengedett területen felépít egy állandó épületet”, amelyben 
a bolíviai konzulátus, valamint az ország termékeinek kiállítása kapna helyet. 
Végül Bolívia részvétele sem ütközött akadályba – és tervezett állandó pavilonja 
is elkészült464.  

                                                      
461 SOLANO SOBRADO: i.m. 178.  
462 «GUÍA OFICIAL» 61., LOBER: i.m. 4. 
463 SOLANO SOBRADO: i.m. 178. 
464 Paraguay és Bolívia között még a XIX. század második felében támadt nézeteltérés az 
úgynevezett Chaco határvidék miatt. Viszonyuk a térségben talált kőolaj miatt olyannyira 
elmérgesedett, hogy a vitában közvetíteni igyekvő, Washingtonban összeült „Amerikai 
Nemzetek Nemzetközi Béke és Döntőbírói Konferenciáján” (Conferencia Internacional de 
Estados Americanos de Conciliación y Arbitraje) sem sikerült megállapodásra bírni a két 
országot – a fegyveres összecsapást csak elodázni lehetett, megakadályozni nem. Az 1932-
ben kitört „Nagy-Chaco” (Gran Chaco) háború 1935-ben ugyan véget ért, de csak 3 évvel 
később zárhatta le békeszerződés, amelynek értelmében a területek jelentős részét megnyert 
Paraguaynak lehetővé kellett tennie Bolívia számára a Paraná folyóhoz való kijutást; 
ANDERLE: i.m. (1998) 125., LOBER: i.m. 4., LUCENA SALMORAL: i.m. 520–521., 
„Bolivia no concurrirá a la Exposición Iberoamericana.” IN: «ABC Madrid», 1928. 
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A sevillai ibér-amerikai kiállítás megrendezésének egyik – talán legfontosabb 
– célja Spanyolország presztízsének helyreállítása volt. A grandiózusra tervezett 
eseményre való készülődés közben több ízben is felmerült a kiállítás bővítésének 
gondolata. Ennek első lépéseként, valamint Portugália kolumbuszi felfedezések-
ben vállalt szerepére hivatkozásul, 1922 novemberében „a hispán-amerikai 
kiállítás bizottsága azt a döntést hozta, hogy a kiállítást ibér-amerikaivá bővíti 
annak érdekében, hogy Portugália és Brazília is részt vehessenek”465. Az 
esemény kapcsán a Kiállítás Hivatalos Útmutatójában (Guía Oficial) a követ-
kezőket olvashatjuk:  

 
„Sevilla nem feledkezhetett meg Portugália egy Új Világ felfedezésében való 

dicsőséges közreműködéséről, s ezért a nemes testvérnemzetet, s vele együtt 
Brazília Államait is bevette Kiállításába, így foglalván az «ibér-amerikai 
kiállítás» jeligébe a teljes igazságot valamint Spanyolország a közös eszme 
népei iránti teljes szeretetét”466.  

 
Így változott a kiállítás eredeti nevében szereplő „hispán-amerikai” jelző 

„ibér-amerikai” -ra, s ettől kezdve a rendezvény a sevillai ibér-amerikai kiállítás 
nevet viselte.  

Brazília meghívásának érdekességét az adta, hogy maga Franco tábornok 
személyesen utazott Brazíliába, hogy „[…] személyesen fejezze ki [Spanyol-
ország – F.P.] kérését, hogy Brazília jelenjen meg a Sevillában 1927 áprilisában 
megrendezésre kerülő ibér-amerikai kiállításon. […] Brazília nem hiányozhat 
Sevillából, hiszen egyike a nagy dél-amerikai államoknak amelynek virágzása, 
ereje és fejlődése […] ámulatba ejti majd az egész világot. […] Nem csupán 
vágya ez a Királytól kezdve az utolsó spanyolig bezárólag mindenkinek, de a 
minket összekötő, immáron igen erős baráti kötelékek szorosabbá fűzését is 
elősegítik […]”467.  

A brazil kormány pedig azzal a „nagylelkű gesztussal” kívánta Spanyolország 
meghívását megköszönni, mi több, a kiállítást szervező szomszéd állam iránti 
barátságát kifejezni, hogy az ibér-amerikai kiállításra épített – az ABC de Madrid 
újságírója értékelése szerint „a kiállítás legdíszesebb és legművészibb” – 
pavilonját Spanyolországnak ajándékozza s az épületet általános iskolának szánja, 

                                                                                                                                   
december 27. 28–29., http://hu.wikipedia.org/wiki/Paraguay; http://en.wikipedia.org/wiki 
/Chaco_War (2011. december 21.) 
465 «ABC de Madrid», 1922. november 2. 20. 
466 «GUÍA OFICIAL» 28. 
467 „Franco Invita al Brasil para la Exposición Iberoamericana.” IN: «ABC de 
Madrid», 1926. július 2. 15. 



 205 

mely Brazília nevét viseli majd, s melyben az oktatott tárgyak között szerepel 
majd a brazil földrajz és történelem468. 

A sevillai kiállításon a nemkívánatos tizenharmadik tündér szerepét az 
Amerikai Egyesült Államok kapta. Igaz, a néhai anyaország kezdetben önmaga 
és egykori leány-köztársaságainak nevezett gyarmatai közötti kapcsolatokat 
erősítő programként csak a közvetlen érintettek jelenlétével számolt, legfő-
képpen a közös gyarmati múltból eredő faji gyökerekre történő hivatkozásul. 
Vagyis, Spanyolország mint egykori anyaország, és volt gyarmatai, a fiatal latin-
amerikai köztársaságok kapcsolatait volt hivatott erősíteni a program; ami 
eleinte – mondhatjuk – csupán „kettejük ügye” volt. Ez is oka lehetett annak, 
hogy – amint az a La Expoisición 1912-ben Spanyolország washingtoni 
követével, Juan Riaño y Gayangossal készített interjújából kiderült – „ott  [t.i. az 
USA-ban] nem foglalkoztak a témával”469.  

A történészek szerint a kiállításban az Egyesült Államok akkori vezetői és 
diplomatái egyfajta USA-ellenes programmá átalakuló rendezvényt sejthettek, 
amely negatívan befolyásolná, sőt, adott esetben meg is hiúsíthatná az USA – 
elsősorban – latin-amerikai, másodorban pedig spanyolországi kereskedelmi 
elképzeléseit. Következésképpen az Egyesült Államok 1914 és 1921 között 
Spanyolországba akkreditált nagykövete, Joseph Edward Willard470, azt a 
megbízást kapta, hogy szerezzen információt arról hogy „a kiállítás az Egyesült 
Államok ellen irányuló rosszindulat keltését szolgálná a latin-amerikai államok 
részéről, avagy – folytatódik a külügyminisztérium utasítása – a kiállítás őszinte 
célja pusztán Latin-Amerika, Spanyolország és az Egyesült Államok közötti 
baráti viszony erősítése”471. 

                                                      
468 „Informaciones y Noticias Políticas – El rasgo generoso del Brasil.” IN: «ABC de 
Sevilla», 1929. november 15. 15. 
469 Az interjú készítésekor, 1912-ben Juan Riaño y Gayangos Spanyolország Egyesült 
Államokba akkreditált követe volt. Két évvel később lett Spanyolország washingotni 
nagykövete, és 1926-ig ebben a pozícióban maradt, jelentős erőfeszítéseket téve a két ország 
kapcsolatának szorosabbá fűzése, valamint az észak-amerikai turizmus Spanyolország felé 
terelése érdekében. Emellett az 1912-ben még hispán-amerikai nevet viselő kiállításért 
felelős bizottságának (Comité Ejecutivo de la Exposición Hispano-Americana) is tagja volt. 
Az interjúban Riaño elmondta, hogy bár az USA-ban nem volt téma a kiállítás ügye, 
„intézkednie kell” ez ügyben. „El Señor Don Juan Riaño.” IN: «La Exposición: Revista 
ilustrada de Sevilla», 1912. július 15. 516., http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros 
/3379/516/la-exposicion-revista-ilustrada-de-sevilla/; http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ria 
%C3%B1o_y_Gayangos; http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Ambassador_to_Spain 
(2011. december 21.) 
470 «GUÍA OFICIAL DE ESPAÑA» 1914–1921. 
471 A spanyol–észak-amerikai kapcsolatokat kutató Montero Jiménez arra a 
következtetésre jutott, miszerint az, hogy a kiállítás egyfajta USA-ellenes kampánnyá 
változzék, alaptalan volt, mi több, a történész megjegyzi, hogy mivel a spanyol vezetés 
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Portugália és Brazília 1922-es meghívását követően Spanyolország 
felismerte, hogy mégsem hagyhatja ki meghívottai sorából az Egyesült 
Államokat, és ebben a kérdésben is hivatkozhatott a kolumbuszi felfedezésekre 
és azok eredményeire. Sevilla tehát „a Haza nevében meghívta Észak-Amerika 
Egyesült Államait is, hogy ily módon csendüljön fel teljességében a hála 
himnusza, mellyel a Nyugat tartozik annak a Nemzetnek, amelyet a gondviselés 
választott arra, hogy a kolumbuszi tervet megvalósítsa”472.  

Az akkori, és az Egyesült Államok történetének egyik legnagyszerűbb 
külügyminiszterének, és legtehetségesebb Latin-Amerika-politikusának tartott 
Charles E. Hughes felismerte a kiállításban az USA számára rejlő lehetősége-
ket473. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy az észak-amerikai kormány 
mindenekelőtt a Spanyolországgal való – 1898 óta inkább a kölcsönös bizalmat-
lanság jellemezte474 – kapcsolatainak rendezésére akarta volna felhasználni a 
sevillai rendezvényt, s az azon való megjelenését; Hughes külügyminiszter ennél 

                                                                                                                                   
belátta, hogy Spanyolországnak Latin-Amerika politikájához szüksége van az Egyesült 
Államokra, és ez fordítva is igaz volt. Következésképpen az akkori kormányfő, 
Romanones, a két állam együttműködésén alapuló politikát ajánlott fel Wilson elnöknek; 
MONTERO JIMÉNEZ: i.m. 664. 
472 «GUÍA OFICIAL» 19–20.  
473 Könyvében Dexter Perkins „kiváló intelligenciával megáldott” emberként jellemezte 
Hughes külügyminisztert, akinek igen hosszú politikai pálya jutott: New York kormányzója 
(1907–1910), az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának társbírója (1910–1916), majd 
Warren G. Harding rövid elnöksége idején (1921–1923), és azt azt követő időszakban 
Coolidge elnök megválasztásáig (1924) külügyminiszter volt. 1916-ban indult a 
választásokon, de alulmaradt Woodrow Wilsonnal szemben. Latin-Amerika, különösen a 
Karib-térség kiváló diplomatájaként tartja őt számon a historiográfia. Jean-Baptiste Duroselle 
az USA egyik legnagyobb politikusai között tartotta számon Hughes-t, akiről könyvében azt 
írta: „hűségesebb volt a 14 ponthoz, mint maga Wilson”. Ugyanakkor Perkins rámutatott 
Hughes gyengepontjaira is, ami bizonyosan hozzájárult elnökké választásának kudarcához: 
Hughes „nem egy szervező politikus. Nem tudja magát tehetséges politikai tanácsadókkal 
körbevenni, nem tudja irányítani a sajtót [...]”; DUROSELLE: i.m. 164; 167; 171., 
PERKINS, Dexter: Charles Evans Hughes and American Democrat Statesmanship. Boston: 
Little Brown, 1956. XVI., http://www.questia.com/PM.qst?a=o&docId=869975; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles _Evans_Hughes (2011. december 21.) 
474 Spanyolország és az Egyesült Államok kapcsolataiban az 1898-as kubai háborút lezáró 
párizsi békeszerződést követően noha valamelyest nyugodtabb, mégsem teljesen súrlódás-
mentes időszak következett. Spanyolország figyelmét Észak-Afrika és a Mediterráneum 
kötötte le, az USA növekvő erejével, hatalmával, és más, Spanyolországnál előkelőbb helyen 
rangsorolt államokkal volt elfoglalva. Mindazonáltal a kettejük közé nem csupán földrajzi 
értelemben beékelődött Latin-Amerika az USA és Spanyolország közötti gazdasági 
kapcsolatoknak új ritmust adott, de továbbra is „felkavarva kettejük indulatait”, állandó 
riválissá téve a két államot. Az USA iránti spanyol bizalmatlanságot hűen tükrözték az igen 
magas vámtarifák; CORTADA: i.m. (1978) 125–136. 151–152; 167. 
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sokkal messzebb (vagy – földrajzi értelemben – sokkal közelebb?) látott: 
„gyakorlatilag Latin-Amerika összes köztársasága jelen lesz a kiállításon, […], 
remek alkalom lenne az Egyesült Államok ipari, kereskedelmi és kulturális 
tevékenységére és forrásaira felhívni azon köztársaságok népei figyelmét, 
akikkel különösen kívánatos kulturális és kereskedelmi helyzetünket javítani, és 
intenzívebb kapcsolatokat ápolni” – írta Hughes 1924. május 2-án Coolidge 
elnökhöz címzett levelében. Csak ezt követően hivatkozott a „kölcsönös 
udvariasság” elvére: „Spanyolország nagyvonalúan vett részt 1893-ban a 
Chicagóban megrendezett Világkiállításon; 1.500.000 pezetát költve erre a 
célra. Továbbá – folytatódik Hughes érvelése – részt vett az 1876-os 
philadelphiai Centenáriumi Kiállításon, az 1883-as Külföldi Kiállításon 
(Foreign Exposition) Bostonban, valamint az 1884–85-ben rendezett Ipari és 
Gyapot Centenáriumi Világkiállításon (World’s Industrial and Cotton 
Centennial Exposition) is”. A fentiekre hivatkozással Hughes javasolta az 
elnöknek, terjessze az ügyet a Kongresszus elé, és kérje a testület jóváhagyását a 
meghívás elfogadására475. Az USA korábbi kiállításokon való részvételét és azok 
költségeit véve alapul, valamint előzetes számításait és a lehetőségeket 
figyelembe véve a külügyminiszter mintegy „700 000 dollárnak megfelelő 
összeget” tartott szükségesnek és elegendőnek476. Az Amerikai Egyesült 
Államok elnöke, Calvin Coolidge hallgatott külügyminiszterére és 1924. május 
5-én Kongresszus elé tárta Hughes jelentését, és kérte, hogy a Kongresszus 
engedélyezze a spanyol meghívás elfogadását, valamint, hogy egy erre külön 
jogszabályban biztosítson 700 000 dollárnyi összeget, ami – immáron Coolidge 

                                                      
475 Charles E. Hughes Külügyminiszter 1924. május 2-án keltezett levele Coolidge 
elnökhöz. IN: „International Exposition at Seville, Spain – Message from the President 
of the United States, transmitting a report by the secretary of State relative to 
participation by the United States in an International Exposition of Arts, Sciences, 
History, Industries, Commerce, and Resources of Spain, Portugal, and the Republics of 
America, Beginning at Seville, Spain, on April 17, 1927.” 68th Congress, 1st Session – 
Senate – Document No. 106. 2. 
476 Az USA részt vett 1900-ban a párizsi világkiállításon, amelyhez a Kongresszus 
1 397 500 dollárral járult hozzá; és képviseltette magát Rio de Janeiro 1922-ben 
rendezett nemzetközi centenáriumi kiállításán is, amihez 1 millió dolláros állami 
támogatást kapott. Hughes külügyminiszter 750 ezer dollárt kért az Egyesült Államok 
Költségvetési Irodától (Bureau of the Budget). H. M. Lord, a hivatal igazgatója 
Hughesnak írt válaszlevelében tolmácsolta Coolidge elnök arra vonatkozó kérését, hogy 
a nevezett összeget csökkentsék 700 ezer dollárra. Idézet Charles E. Hughes 
Külügyminiszter 1924. május 2-án keltezett, Coolidge elnökhöz intézett leveléből. IN: 
„International Exposition at Seville, Spain…” 2–3. 
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szavaival – „lehetővé tenné az Egyesült Államoknak, hogy megfelelő módon 
vehessen részt a kiállításon”477.  

Ezután Hughes, eleget téve az ilyenkor szokásos protokolláris szabályoknak, 
levélben értesítette Juan Riaño y Gayangost, Spanyolország 1914 és 1926 között 
Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét: 

 
„hivatkozásul a spanyol kormány által az Egyesült Államokra figyelmesen 

kiterjesztett meghívására, hogy vegyen részt a nemzetközi kiállításon amely 
Sevillában kerül megrendezésre […], az a megtiszteltetés és öröm ért, hogy 
tájékoztathatom, hogy az Elnök javasolta a Kongresszusnak, hogy fogadjon el 
egy jogszabályt amely engedélyezné a meghívás elfogadását és az Egyesült 
Államok kiállításon való részvételét” – olvasható az Egyesült Államok 
külügyminisztere aláírásával ellátott, spanyol nyelvű üzenetben, melynek 
másolatát a washingtoni spanyol nagykövetségről 1924. május 15-én küldte 
Madridba. Ehhez az üzenetet pedig azt a kiegészítő információt csatolta, amely 
szerint „Coolidge elnök 700,000.000 dollár hitelt kért a sevillai ibér-amerikai 
kiállításon való részvételhez”478. 

 
A primoriverista diktatúra első két évében az Egyesült Államok 

spanyolországi nagyköveteként szolgáló Alexander Pollock Moore479 azonnal a 
kiállításon való részvétel mellett tette le voksát. Moore-t a kiállításból származó 
gazdasági előnyöknél fontosabbnak tartotta Spanyolország és Latin-Amerika 
barátságát, a diplomata ugyanis azzal érvelt, hogy „Spanyolország megbántva 
érezné magát, és valószínűleg barátságtalan gesztusként értékelné”480 az USA 
részéről az – egyébként sem könnyen megszerzett – meghívás esetleges 

                                                      
477 Idézet Calvin Coolidge 1924. május 7-én a Fehér Házban az Egyesült Államok 
Kongresszusához intézett beszédéből. IN: „International Exposition at Seville, Spain…” 
1., Idézet a Költségvetési Iroda igazgatója, H. M. Lord Hughes külügyminiszternek 
1924. április 11-én írott leveléből. IN: „International Exposition at Seville, Spain…” 6. 
478 Juan Riaño y Gayangos nagykövet levelét Spanyolország Washingtoni nagykövetségéről 
küldte 1924. május 15-én a Katonai Direktórium elnökének, Primo de Riverának. Az 
üzenetet a Spanyol Külügyminisztérium 1924. június 20-án regisztrálta; MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (MAE), Madrid. No. 173. Sección V. 
479 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pollock_Moore (2011. december 21.) 
480 José Antonio Montero Jiménez korábbiakban már idézett, Spanyolország és az 
Egyesült Államok kapcsolatának története támájából írt doktori értekezésében 
felhasznált számos, a sevillai kiállítás témájában íródott diplomáciai levelezést. 
Kutatásaim során a spanyol történész által felsorakoztatott primér forrásokhoz nekem 
nem sikerült hozzájutnom, ezért értekezésem ezen fejezetében használt idézetek 
felhasználása miatt hivatkozom többször Montero nevére és munkájára. Az általam 
idézett levelezések idézésekor minden esetben az eredeti nyelven íródott verziót vettem 
figyelembe, és fordítottam magyar nyelvre. [F. P.]; MONTERO JIMÉNEZ: i.m. 667.  
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visszautasítását, következésképpen „nagyon, nagyon rossz hatása lenne mind 
Spanyolországban, mind Dél-Amerikában”. Moore véleményén volt az Egyesült 
Államok sevillai konzulja, William Carter Burdett is, aki a nagykövet érvelését 
kiegészítendő, a kiállításon való részvétel fontosságát a kolumbuszi felfedezés 
előtti tisztelgés kifejezésében látta:  

 
„a nyilvánvaló gazdasági előnyök mellett, az Egyesült Államok részvételét 

világosan mutatná egy szentimentális álláspont is. Számos amerikai államban 
először a spanyolok telepedtek meg, és szükségtelen feleleveníteni a spanyolok 
által történelmünk korai fázisában játszott szerepét […]. A Spanyolország által 
kibővített meghívás elfogadását egész Spanyolországban Kolumbusznak való 
tartozásunkról való kedves megemlékezésünkként értékelnék, s a többi amerikai 
köztársasággal egyetemben történő részvételünk elmulasztása országunk 
kételyeit fejezné ki és kedvezőtlenül hatna Spanyolországgal fenntartott 
kapcsolataink jövőjére nézve” – áll Burdett Moore-nak címzett levelében481, 
amiben a fentiek mellett mintha az Amerika-ellenes fekete legendával szembeni 
küzdelem is benne rejlett volna: „hangsúlyozzuk, hogy «dollárszerző» szokásunk 
mellett […] igenis van kultúránk is. Hiszem – tette hozzá Burdett –, hogy [a 
dollár helyett] nagyobb haszonnal és méltósággal tárhatjuk Spanyolország elé 
mindazt, amit a művészet, zene, építészet, irodalom és – különösképpen – az 
oktatási rendszerünk terén elértünk; mindazt, ami kormányzati rendszerünkben a 
legjobb, […] tudományunkat, történelmünket, szokásainkat, és oly sok más 
fázisát nemzetünk életének, amely érdeklődésre tarthat számot[…]”482.  

 
USA-ellenes előítéletekre utalhat Ogden H. Hammond nagykövet azon 

kijelentése is, miszerint tisztában volt azzal, hogy a spanyolok „többé-kevésbé 
ipari nemzetnek” tartották az észak-amerikaiakat, „azonban meglehet – mondta 
–, hogy amint meghallották zenei berendezéseinket és katonazenekarunkat, 
zenekedvelő népnek is tartanak majd bennünket”483. 

                                                      
481 Burdett 1919–1921 között volt USA sevillai konzuli pozíciójában. 
http://politicalgraveyard.com/bio/burcham-burdette.html (2011. december 22.); MONTERO 
JIMÉNEZ: i.m. 667.  
482 Uo. 668.  
483 Ogden H. Hammond 1926 és 1929 között volt az Egyesült Államok Spanyolországba 
akkreditált nagykövete, noha Spanyolország útmutatója 1926-os évhez a nagyköveti 
minősítés mellé nem írt nevet. Hammond neve először az 1927-es évkönyvben szerepel 
– nagyköveti rangban. Utóda Irwin B. Langhlin volt 1930-tól; «GUÍA OFICIAL DE 
ESPAÑA» 1927: 140; 1928: 156.; 1929: 153.; 1930: 153., http://en.wikipedia.org/wiki 
/United_States_Ambassador_to_Spain (2011. december 22.); http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Ogden_H._Hammond (2011. december 22.); MONTERO JIMÉNEZ: i.m. 669.  
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Miguel de Zárraga, az ABC de Madrid New Yorkban élő tudósítójának a lap 
1925. február 28-i számában megjelent cikkében értesíti az olvasókat, hogy „az 
Egyesült Államok elhatározta, hogy részt vesz a következő, sevillai ibér-amerikai 
kiállításon”.  

S ha az olvasóban felmerült volna a kérdés, milyen alapon vesz részt az USA 
az alapvetően Spanyolország és volt gyarmatai számára rendezett kiállításon, 
Zárraga a kolumbuszi felfedezésekre hivatkozva válaszolt: „ugyanazon szellemi 
jogon […], mint az összes spanyol származású ország, minthogy – magyarázza – 
spanyolok voltak azon terület mintegy kétharmadának a felfedezői, amelyet ma 
az Egyesült Államok elfoglal, s ahol még mindig sok városban tovább élnek 
neveink, és – teszi hozzá – e hatalmas köztársaság néhány milliónyi lakosának a 
kasztíliai az anyanyelve. […] Az Egyesült Államok tehát ennek az Amerikának a 
részeként megy Sevillába, amely spanyolnak született, évszázadokon át spanyol 
volt, és – történelmileg – továbbra is spanyol, bár más fajok – a világ összes 
faja! – vitatják felsőbbségünket […]”484. 

Nem kellett sokat várni az Egyesült Államok Kongresszusának döntésére: 
1925. március 25-én elfogadott határozatának értelmében a sevillai kiállításon 
való részvétel megkapta a kért 700 ezer dolláros összeget. Három hónappal 
később az ABC de Madrid-ból értesülhetett az olvasó arról, hogy „az Egyesült 
Államok egy millió dollárt fordít egy palota megépítésére, amelyet Sevillának 
adományoznak”485. Két évvel később, 1927. január 19-én a New York-i Spanyol 
Kereskedelmi Kamara a Whitehall Clubban ebéddel egybekötött ünnepséget 
rendezett az Egyesült Államok spanyolországi nagyköveti pozícióját 1925-től 
betöltő Hammond tiszteletére486. Az ünnepség során a résztvevők méltatták a 

                                                      
484 ZÁRRAGA, Miguel de: A la Exposición de Sevilla. IN: «ABC de Madrid», 1925. 
február 28. 24. Zárraga fenti cikkét egy héttel később az «El Liberal de Sevilla» című 
napilap Por Sevilla y España – Nuestra Exposición y los Estados Unidos címen 
leközölte. A cikk alcíme: „Un artículo de Miguel de Zárraga en ABC – «Hay que 
anunciar á España y bueno será que comencemos por Sevilla».” IN: «El Liberal de 
Sevilla», 1925. március 6. 1., Miguel de Zárraga két évvel később, 1927 februárjában a 
Hammond nagykövet tiszteletére adott rendezvényről készített beszámolójában az 
újságíró idézte Zárraga Hammondot, aki azt mondta, hogy „az Egyesült Államok 
történelme nem az első (angol)szászok érkezésével kezdődött, hanem egy évszázaddal 
korábban, amikor nagyapáink, a vén Spanyolország hősi fiai felfedezték jelenlegi 
területének kétharmadát”. ZÁRRAGA, Miguel de: Los dos embajadores. IN: «ABC de 
Madrid», 1927. február 12. 7. 
485 „Por la Exposición Ibero-Americana.” IN: «ABC de Madrid», 1925. június 7. 36. 
486 A rendezvényen Eduardo López, a spanyol kereskedelmi kamara elnöke, Alejandro 
Padilla y Bell, Spanyolország észak-amerikai nagykövete mellett olyan személyek is 
megjelentek, mint Rafael de Casares Gil, Spanyolország new york-i konzulja, Thomas 
Campbell kormányzó, a sevillai Ibér-amerikai kiállítás észak-amerikai megbízottja, 
Thomas H. Birch, „ismert hispanista”, aki Woodrow Wilson mindkét elnökségének 
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nagykövet spanyolországi munkáját, a két ország jó kapcsolatai érdekében tett 
erőfeszítéseket, A spanyolok „rokonszenvét rövid időn belül elnyert” Hammond 
beszédében kiemelte „a lelkesedést, amellyel az Egyesült Államok elfogadta 
Spanyolország meghívását” a sevillai kiállításra, ami véleménye szerint is 
tovább erősítheti az USA és Spanyolország barátságát, méltó hírnevet szerezve 
Sevillának és rajta keresztül egész Spanyolországnak. Továbbá reményét fejezte 
ki a sevillai rendezvény turizmusra gyakorolt pozitív hatása tekintetében is487.  

A kiállítás előkészületei során kiderült, hogy az eredeti tervekhez képest az 
Egyesült Államok az egy állandó épülete mellett két átmeneti jellegű pavilont is 
építtetett. Előbbi épület adott otthont egy szépművészeti múzeumnak, és egy 
diákoknak szánt könyvtárat, valamint egy részét előkelő, híres emberek számára 
kialakított szálláshelynek szánták. Továbbá ez a pavilon a kiállítást követően az 
USA helyi konzulátusának épülete lett. Az átmeneti pavilonban berendeztek egy 
mozi termet, aminek különösen nagy sikere volt488.  

Nem sokkal a kiállítások megnyitóját követően Alejandro Padilla levelet 
küldött Fremont Oldernek, a San Francisco Bulletin szerkesztőjének, amely 
levélben Spanyolország washingtoni nagykövete sajnálkozását és megdöbbené-
sét fejezte ki azon – meg nem nevezett – vezető észak-amerikai újságban közölt, 
Alejandro Padilla által „teljességgel igaztalannak” minősített híresztelések 
okán, amelyek szerint „a spanyolországi szállodák arra készülnek, hogy az 
amerikaiaktól túlzott hotelárakat kérnek, és hogy a rendőrségnek […] az a 

                                                                                                                                   
idején az USA lisszaboni nagyköveti pozícióját töltötte be, valamint a „Palosi 
Kolumbusz-emlékmű Bizottság” (Comité del Monumento a Colón en Palos) elnöke, és 
H. W. Calperdon, a Brooklyn Eagle című, 1841 és 1955 között működő new york-i 
napilap igazgatója; „«Vuestro Rey es un encantador caballero, pero ante todo y sobre 
todo un hombre» – Así declara Mr. Hammond, embajador de los Estados Unidos en 
España, en el cordial almuerzo de ayer de la Cámara Española de Comercio.” IN: «La 
Prensa», New York, 1927. [dátum nélkül] MAE. No. 57. Sección América. 
487 Alejandro Padilla 1927. február 1-i keltezésű levelében tájékoztatta a bankettről és az 
ott elhangzottakról a külügyminisztert, s leveléhez csatolta a La Prensa című new yorki 
napilap cikkét is, amely az eseménről adott beszámoló mellett adatot közölt a turizmusra 
vonatkozóan, amely szerint 1923-ban 5 ezer, míg három évvel később mintegy 40 ezer 
észak-amerikai jelölte ki utazása célpontjául az Ibériai-félsziget országát. Padilla levelét 
a Külügyminisztérium 1927. február 19-én iktatta. A rendezvényről Zárraga is 
részletesen tájékoztatott az ABC de Madrid hasábjain. Az általa közölt turisztikai adatok 
némiképpen eltérnek a fentiektől, ő ugyanis annyit írt, hogy az amerikai nagykövet 
reméli, hogy az „elkövetkezendő évben több mint 100 ezren látogatnak majd el” 
Spanyolországba, „akik, csakúgy mint az őket megelőzők, [az ország] szépségének és 
erényeinek propagandistái lesznek”. „Vuestro Rey es un encantador caballero ...” uo. 
MAE. No. 57. Sección América; ZÁRRAGA: Los dos embajadores. uo. 
488 «GUÍA OFICIAL» 48–51., „Los Estados Unidos Construirán Tres Edificios en la 
Exposición de Sevilla.” IN: «ABC de Madrid», 1928. január 5. 
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szándéka, hogy a közlekedési szabálysértést elkövetőkre túlzottan magas 
büntetés ró ki”. A nagykövet szerint az efféle „ártalmas híresztelések” célja 
csupán a hónapban megnyílt sevillai és barcelonai kiállítások megkárosítása 
volt, s ezeknek „nem szabad figyelmet szentelni”. Spanyolország washingtoni 
nagykövete országa védelmében leírja, hogy „mindazok, akik akár most akár a 
jövőben tervezik hogy Spanyolországba utaznak ezen kiállítások megcsodálása 
végett, nyugodt lélekkel indulhatnak útra […] Spanyolországban a megszokott 
udvarias és szívélyes fogadtatásban lesz részük, továbbá élvezhetik a legjavát 
annak, mit a természet és az emberi leleményesség nyújthat”.  

Padilla ezt követően felkérte a San Franciscói szerkesztőt, hogy segítsen a 
tévedés korrigálásában az újságokat olvasók körében. Spanyolország washingtoni 
nagykövetsége a spanyolokat ért fenti vádak kapcsán Padilla szavait közleményé-
ben tolmácsolta. Az abban foglaltak szerint „a spanyol szállodák árait a 
nyerészkedést elkerülendő gondos szabályozásnak vetették alá, […] s egy 
kormányzati tisztviselőkből és szállodavezetőkből felállított bizottság alakult 
Spanyolország nagyobb városaiban, hogy megakadályozzák az árak szárnyalását 
a Nemzetközi Kiállítások idején”489.  

A nyilatkozatban olvasható az is, hogy legdrágább szobáért Madridban és 
némely spanyolországi nagyvárosban sem kérnek napi 6 dollárnál többet, s ez az 
ár a szoba és az ellátás árát is magában foglalja. A spanyolországi körülménye-
ket illetően Padilla biztatta mindazokat, akik „el tudnának látogatni a 
kiállításra”,  javasolván, „vigyék magukkal autóikat, és utazzák körbe az 
országot, amely oly csodás látványosságokat kínál a nyári időszakban”. A 
szabálysértésekkel kapcsolatos híreszteléseket cáfolva megjegyezte hogy 
„valójában a spanyolországi bírságok azonosak a más országokban létezőkkel, 
egyes esetekben azoknál alacsonyabbak”490 – olvasható a nagykövetség által 
kiadott jelentésben.  

Az 1928. április 25-i Dekrétum értelmében került a kevés állami 
támogatásban részesülő, következésképpen alacsony hatásfokú Idegenforgalmi 
Hivatalt (Comisaria Regia) felváltotta a Nemzeti Turisztikai Védnökség 
(Patronato Nacional de Turismo). Ez a testület 1929. február 11-én hosszú listát 
adott ki Sevilla első-, másod-, és harmadosztályú szállodáiról, és az általuk 
meghirdetett szobaárakról. A szállodák rendszerint teljes ellátást kínáltak, a 

                                                      
489 Ogden H. Hammond nagykövet levele Fremont Older szerkesztő részére 
mindösszesen 3 nappal a barcelonai kiállítás megnyitóját követően, 1929. május 22-én 
íródott. AGA, Caja: 54 Legajo: 8291. Relaciones Culturales. Exposición de Sevilla.  
490 Spanyolország washingtoni nagykövetségének közleménye tulajdonképpen Padilla 
Fremont Older szerkesztőnek küldött levelének ismertetése. AGA, Caja: 54 Legajo: 
8291. Asuntos Exteriores. Relaciones Culturales. Exposición de Sevilla.  
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szállodai – egyébként egységesnek mondható – szobaárak általában 10 és 20 
pezeta/fő/éj között változtak491.  

A szállodák kiállítás idején jellemzően – és egységesen – 50%, míg a húsvéti 
ünnepek táján, Virágvasárnaptól Nagypéntekig, valamint az áprilisi vásár idején 
100% felárat kértek. A levéltárban őrzött szállodákról készült listán492 található a 
Nemzeti Turisztikai Védnökség bélyegzője493; a közlemény szerint minden 
hatóságilag engedélyezett volt, és az 1928. december 11-i királyi dekrétumnak 
megfelelően történt494. 

A The New York American című újságnak volt egy úgynevezett „spanyol 
melléklete” (Spanish supplement), amelynek 1929. április 14-i számában a lap 
szerkesztői 14 oldalt szenteltek különféle spanyolországi témáknak, és az ország 
térségeinek. Egy-egy teljes oldalon olvashatunk a sevillai ibér-amerikai, és a 

                                                      
491 A fenti árak illusztrálása végett árfolyam- és fizetésbeli adatokat kerestünk. José Luis 
Comellas könyvében található adatok szerint 1926-ban 1 amerikai dollár 5,58 pezetát ért. 
Ennek értelmében egy 6 dolláros szállodai szoba 33,48 pezetának felelt meg. Comellas 
szerint 1925 és 1927 között 1 napi munkával átlagosan mintegy 7 pezetát lehetett keresni, 
ami húsz munkanap esetén 140 pezetányi átlagos havi fizetést jelenthetett. Carreras-Tafunell 
statisztikai könyvében azonban eltérő pezeta/dollár árfolyamot találtunk. Adataik szerint a 
primoriverista diktatúra éveiben 5,86 és 8,68 pezeta között változott a dollár pezetához 
viszonyított értéke. E periódusban a pezeta 1927-ben bizonyult a legerősebbnek, 1930-ban 
azonban mélypontját érte el. A sevillai kiállítás idején egy USA dollárhoz 6.82 pezetáért 
juthatott a korabeli utazó. (Csak érdekességképp jegyezzük meg, hogy az első világháború 
utolsó évében 1 USA dollárért alig több mint 4 pezetát, míg 1932-ben ennek háromszorosát 
kellett fizetni). Ehhez képest az Egyesült Államokban az 1920-as évtizedben egy átlag fizetés 
1236 $ volt egy évben, ami 103 $-os havi átlagfizetést jelentett. 1926-os árfolyamon 
számolva ez 574,74 pezetát jelentett. A Comellas-féle adat szerint egy átlag spanyol ember 
mindösszesen 140 pezetát vitt haza, azaz egy átlag kb. amerikai négyszer annyit keresett, 
mint egy átlag spanyol. Más források szerint ugyanebben az évtizedben egy amerikai tanár 
átlagos éves fizetése 970 $ volt, ami havi lebontásban 80,8 $-t jelentett. Ez 450,9 pezetának 
felelt meg; COMELLAS, José Luis: Historia de España contemporánea. Madrid: Ediciones 
Rialp, 2002. 390., http://kclibrary.lonestar.edu/decade20.html; http://eh.net/encyclopedia 
/article/smiley.1920s.final; http://www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/1929-07.pdf 
(2011. december 22.); CARRERAS – TAFUNELL: i.m. 705. 
492 A listán szereplő sevillai szállodák: Hotel España; Hotel Londres; Hotel La Vizcaina; 
Hotel Lion D’Or; Hotel Europa; Hotel Valencia; Hotel Suiza Moderna; Hotel Betis; 
Hotel Alcázar; Hotel Blanco; Hotel Suizo; Hotel-Pensión Don Marcos; Hotel Cuatro 
Naciones; AGA, Caja: 54 Legajo: 8291. Asuntos Exteriores. Relaciones Culturales. 
Exposición de Sevilla.  
493 A bélyegzőn a „Nemzeti Turisztikai Védnökség Andalúziai, Kanári-szigeteki és 
Marokkó Spanyol Protektorátusi Alkirendeltsége” szöveg volt olvasható. AGA, Caja: 54 
Legajo: 8291. Asuntos Exteriores. Relaciones Culturales. Exposición de Sevilla.  
494 AGA, Caja: 54 Legajo: 8291. Asuntos Exteriores. Relaciones Culturales. Exposición 
de Sevilla.  
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barcelonai nemzetközi kiállításokról is. Sevillát a „romantika városának, a 
spanyol kultúra központjának”, míg Barcelonát „Katalónia világvárosának” 
nevezte. Katalóniában Spanyolország gazdasági fejlődése szempontjából fontos 
térséget látott495.  

A sevillai kiállítás témája megjelent az USA-kormányzat által finanszírozott 
Pánamerikai Unió Közlönyében (Bulletin of the Pan American Union) is. A 
folyóirat 1927-es számában – akkor még az 1928. október 12-i megnyitóval 
számolva – többoldalas cikk jelent meg „A sevillai ibér-amerikai kiállítás” 
címmel, amelyben ismertette a rendezvény előkészületeinek aktuális állapotát. A 
többszörös időpont módosításnak jótékony hatását látta:  

 
„köszönhetően a számos dátummódosításnak, a kiállítás majdnem teljes; az 

állandó – téglából, kőből épített és csempével kirakott – épületek közül sok igazi 
andalúz stílusban épült, s el is készült, […] „az argentin épület már készül, 
Mexikó, Peru, Portugália és az Egyesült Államok pedig már kiválasztották a 
telket nemzeti épületeik számára”496.  

 
Sevillát „Dél-Spanyolország kereskedelmi központjaként és legnagyobb 

városa”-ként, valamint – közel 250 ezres lélekszámával – az ország „harmadik 
vagy negyedik legnépesebb városaként” mutatja be, amely a „Gibraltári-
szoroshoz legközelebb eső nagy Atlanti-óceáni, valamint a Dél-Amerikához 
legközelebb eső európai kikötő, s a spanyol vasútvonalak déli végállomása”. 
Mindez pedig „könnyen a világkereskedelemben kiemelkedő fontosságú 
pozícióba helyezheti a várost” – olvasható a Pánamerikai Unió cikkében. A 
kiállításnak otthont adó város kiválasztását a történelmi múlt ismeretében 
helyesli, és ezzel be is vezeti az andalúz főváros történelmének bemutatását: 

                                                      
495 „Spain, Empire of Scenic Grandeur, Commerce and Industry. – Seville, the Spanish-
American Exposition – Seville, City of Romance, Centre of Spanish Culture – Barcelona, 
Metropolis of Catalonia.” IN: «The New York American», 1929. április 14, 4–6. AGA, 
Caja: 54 Legajo: 8290. Varios. Prensa y Propaganda Sobre España (1928–1929). 
496 A közlöny értékelése pozitívnak tűnik a kiállítás előkészületeinek addigi állását 
tekintve, ami a kiállítás tervezett megnyitója előtt egy-másfél évvel inkább elkeserítő képet 
mutatott. Gyakorlatilag semmi nem volt még készen. A kiállítás történetét kutató 
Encarnación Lamus López a fentiekről akként tájékoztat, hogy 1925-ben „Amerika mit 
sem tudott még a kiállításról”, csupán „Argentína, Mexikó és az USA részvételének” 
ígérete számított hivatalosan biztosnak; „The Ibero-American International Exposition at 
Seville.” IN: «BULLETIN OF THE PAN AMERICAN UNION», 1927. January–December. 
Vol. LXI. 320., LEMUS LÓPEZ, Encarnación: La Exposición Iberoamericana en los años 
de la dictadura: Las dos Comisarias Regias: Colombí y Cruz Conde (1923–1929). IN: 
TORRES RAMÍREZ, Bibiano – HERNÁNDEZ PALOMO, José J. (coord): «Andalucia y 
América en el siglo XX : Actas de las V Jornadas de Andalucia y América». Universidad 
de Santa María de la Rábida, 1986. március. Vol. 1., 82. 
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„kiváltképp illő volt Sevillát választani egy olyan kiállítás helyszínéül, 
amelynek az amerikai nemzetek részét képezik majd, hiszen [ez] az európai 
város az, amelyik a leginkább bensőséges formában volt érintett az Újvilág 
felfedezésében és betelepítésében. Mikor Kolumbusz kihajózott a Sevillától 
néhány mérföldnyi távolságra lévő Palos kicsiny kikötőjéből, [Sevilla] volt a 
világ egyik legnagyobb és leggazdagabb városa – háttérbe szorítva mind 
Londont és Párizst méretében és jelentőségében egyaránt”.  

 
A történelmi visszatekintőben Sevilláról mint „Spanyolország egyik 

leginkább figyelemre méltó városáról” olvashatunk, amelyre „a művészetek 
szerelmese Murillo és Velázquez otthonaként fog rá emlékezni, míg az utazó 
számára csaknem az egyetlen olyan város lesz, ahol a spanyol románc klasszikus 
szokásai, és színes irodalma teljességükben tovább élnek”.  

A Pánamerikai Unió folyóiratának munkatársa szerint „Sevilla oly gazdag a 
háborúk és civilizációk történelmében Hannibáltól Soult tábornagyig, hogy a 
város maga gyakorlatilag egy történelmi múzeum”. Andalúziát pedig – annak 
ellenére, hogy Spanyolország legkonzervatívabb részének tekinti – egy fejlődő, s 
a „modern beruházásokhoz, újításokhoz gyorsan alkalmazkodó” régiónak tartja, 
ahol van vásárlóerő, és az életszínvonal is gyorsan emelkedik. A térség esetleges 
hiányosságában pedig a lehetőséget látja: a kézműves gyárak hiányában minden 
kézműves árucikket külföldről, vagy Észak-Spanyolországból kell behozni. 
Következésképpen az amerikai mezőgazdasági felszereléseknek […]  nagy a 
kereslete – ebben (is) rejlik a sevillai kiállítás jelentősége:  

 
„az eljövendő kiállítás, valamint a hatalmas hajók számára is megnyíló kikötő 

kétségkívül lendületet ad majd az ipari és kereskedelmi tevékenységeknek […]”497. 
 
Az Egyesült Államoknak az ibér-amerikai kiállításon való részvételét illetően 

„az egyetlen hátrány, amivel az amerikai exportőrnek meg kell küzdenie […] az az 
Egyesült Államok iránti tájékozatlanság” – véli a cikk írója, aki szerint „Dél-
Spanyolországban úgy tekintenek [az USA-ra], mint egy oly távoli országra, 
amellyel szemben a vásárló ösztönösen inkább azon országok termékei felé hajlik, 
amelyeket jobban ismer”, aminek következtében az Egyesült Államok nem a 
megfelelő mértékben részesül a spanyol kereskedelemből498. A szerző végezetül 
kitér a spanyol–amerikai kapcsolatokra, s kijelenti: „nincs ebben a régióban 
ellenérzés az USA iránt, de még a leghalványabb Amerika-ellenes érzület [sem 

                                                      
497 „The Ibero-American International Exposition…” Idézetek a 320; 322–324 és 326. 
oldalon. 
498 A közlöny adatai szerint 1927-ben Sevilla évente mintegy 8 millió dollár értékben 
exportált az Egyesült Államokba, onnan viszont csupán ennek az összegnek a 
harmadáért érkezett áru; „The Ibero-American International Exposition…” 327. 
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mutatkozik meg – F. P.]. Épp ellenkezőleg: Spanyolország-szerte kedvelik az 
amerikaiakat”499. 

Spanyolország kiállításai nem kerülték el The National Geographic Magazine 
szerkesztőségének figyelmét sem500. Az Alcalá de Henaresben található Általános 
Adminisztrációs Levéltár érdekes levelezést őriz, amelyet Alejandro Padilla, 
Spanyolországot akkoriban az Egyesült Államokban képviselő nagykövete, John 
Oliver la Gorce, a The National Geographic Magazine alelnöke és társkiadója, 
valamint Gilbert Hovey Grosvenor, a The National Geographic Society elnöke 
folytatott egymással501.  

Levelezéseik témáját az az elképzelés adta, miszerint a nevezett kiállítások-
nak otthont adó városok előtti tisztelgés jeléül az észak-amerikai folyóiratban 
helyet kapna „két, gyönyörűen illusztrált cikk, egyik magáról Barcelonáról [...], 
a másik pedig egy általános spanyolországi felmérés” lenne a magazin „1929. 
márciusi számában” – olvasható John Oliver La Gorce Alejandro Padillának 
1928. december 27-én írott levelében502.  

A szerkesztők a kiadványok célját abban látták, hogy „mivel «A Társaság» 
folyóirata közvetlenül jut el a szervezet 1.300.000 tagjához, akik az Egyesült 
Államokban a legnagyobb utazóközönséget alkotják – a jobbik fajtából [...], ezen 
cikkek időszerű megjelenése Spanyolország javát szolgálják majd – ahogyan 
olvasóinkét is”503. Az írások a szerzők személyes tapasztalatain, élményein 
alapuló útleírások, elbeszélések, amelyeket számtalan fénykép segítségével 
teszik még elevenebbé az általuk leírtakat. A cikkekben szereplő fotóknak 
kiemelkedően nagy szerep jutott.  

Richard Ford, az Egyesült Államok sevillai konzulja „Dél-Spanyolország 
híres városát, az ősi Andalúzia fővárosát, „maszatos árnyékok nap izzasztotta 
városa”-ként mutatja be, melynek „híres faliszőnyegét számtalan faj szövi” – 
ezzel utalva arra, hogy Sevilla ezeréves történelmét mórok, keresztények, zsidók 
együtt írták. Ford cikkéből egy, a régmúlt állandósága és a jelen modern 
fejlődése között lüktető, „a falait réges-régen kinőtt” , büszke, olykor dölyfös, 
arrogáns, lenyűgöző, mégis a tradíciók álmos városának kettős arca rajzolódik 
                                                      
499 Uo. 
500 http://hu.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Magazine 
501 http://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Hovey_Grosvenor (2011. december 22.) 
502 Végül nem kettő, hanem három – igen terjedelmes –, Spanyolország különböző 
régióinak szentelt, számtalan reklámhirdetéssel körbevett cikk látott napvilágot a The 
National Geographic nevezett 1929. márciusi számában. Az írások mind a szerzők 
személyes tapasztalatain, élményein alapuló útleírások, elbeszélések, amelyeket számtalan 
fénykép segítségével teszik még elevenebbé az általuk leírtakat; Archivo General de la 
Administración (AGA). Asuntos Exteriores (AE) Legajo 1407, Caja 54/8291. 
503 Alejandro Padilla-tól John Oliver la Gorce-nak, 1928. december 28. (Alejandro 
Padilla a John Oliver la Gorce, 28 diciembre 1928.) AGA AE. Legajo 1407, Caja 
54/8291.  
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ki. Sevillában Ford szerint „a betolakodó modernség látszólag hiábavaló 
küzdelmet folytat a sziklává erősödött, aligha omladozó régmúlt dicsőségével 
[…]” ; s még a Guadalquivir folyó vize is lassan csordogál egy egyébként 
„újjáélesztett, kozmopolita, elüzletiesedett” országban504.  

S az ország határain belül, mely mintha megtalálta volna fejlődéséhez vezető 
útját, „Cácerestől Castellónig […] az ország egész belseje egy falusi 
Spanyolország, egy hiszékeny, elringatott Spanyolország”, ahol a muszlim 
hatalom szétporladt bástyái közt érezni az egykoron hatalmas mór birodalom 
romos maradványai által máig fura mód leigázott spanyol hatást, mégis, a jól 
kikövezett sugárúton, acélból épített iroda épületek már magukban egyesítik a 
modern építészművészet minden kényelmét”. Ford „kelletlenül kószáló, 
megrakott szamarakkal” találkozik Sevilla belvárosában, ahol időnként azért 
felbukkan egy-egy limuzin.  

Az Egyesült Államok sevillai konzulja egyfajta korrajzot készített: bemutatta 
az andalúz társadalmat amelyben a mórok mély nyomot hagytak, ahol töretlen a 
bikaviadalok népszerűsége, s a végtelenül szűk, kacskaringós utcácskák fiesták, 
táncok örökös színhelyei. „Sevilla oly keveset változott az elmúlt ezer év során, s 
hogy csupán a felszínen modern város” – jegyzi meg Ford.  

Mégis, a régmúlt és a modernség ellentétének furcsa vibrálása érezhető 
soraiban: egy olyan Sevilláról mesél, mely – képtelen lévén a modernség avagy 
az antikvitás közül kiválasztani a számára megfelelőt – esetlenül egy helyben 
toporog: a múlt és a hagyomány iránt érzett rajongása-ragaszkodása mintha 
gúsba kötné őt. A régiségeket készítő kézművesség a legfontosabb iparágként 
tűnik elénk, miközben „az egyszerre ígéretes és meghatározhatatlan jelen s jövő 
felrázott igyekezete”, hangosan kopogtat az andalúz főváros kapuján.  

A szegénység a konzul számára szembetűnő volt: „a város mintegy ¾-e él és 
tengődik fejenként egy dollárnyi fizetésből naponta. Sok esetben ez a bevétel kell 
fedezze egy egész család szükségleteit, és Sevilla némely családjainak igen sokra 
van szüksége”– írja beszámolójában Ford. A spanyolokat egyébként dolgos 
népként jellemzi, akik „teljesen boldogok”, még nyomorúságos bevételük, s a 
„családok közötti csekély szociális érintkezés” ellenére is. Az újságíró „Trianá-
ban, Sevillának a Guadalquivir túloldalán lévő rongyos külvárosában zajos, kis 
és nagy családokba zsúfolódott cigányokkal” találkozott. Voltak, akik – meséli 
Ford – „egy meredek sziklába vájt barlangokban éltek. Ezek kezdetleges, fehérre 
meszelt lakhelyek voltak, és, különös, mégis mindegyikbe bevezették az áramot.” 

                                                      
504 A „Guadalquivir lassú csordogálását” az általa okozott árvizek kapcsán nehéz 
elképzelni, s a konzul városábrázolása inkább fantáziája eredményének tekinthetjük, 
semmint a valóságnak teljességgel megfelelő képnek; FORD, Richard: Seville, More 
Spanish Than Spain. The City of the Ibero-American Exposition, which opens this 
spring, presents a Tapestry of many ages and of Nations Old and New. IN: «The 
National Geographic Magazine», 1929. március. Vol. LV, Nº. 3. 273; 275; 283. 
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Ford azonnal észrevette ennek az etnikai csoportnak a művészetét, s 
határozottan elismeri, hogy a „cigány nők, avagy [spanyolul] «gitanas» kiváló 
táncosok”505. Az USA sevillai konzulja azonban – írásának címe, valamint 
annak a ténynek ellenére, hogy Spanyolországban 1929 elsősorban a sevillai 
ibér-amerikai kiállítás jegyében telt – némely alapinformációt tartalmazó meg-
jegyzésen kívül – nem szentel különösebb figyelmet magának az eseménynek. 
Csupán megjegyzi, hogy az Amerikai Egyesült Államok „három szép pavilont 
épít a környék legszebb telkén”, s kihagsúlyozza, miszerint „a kiállítás […] arra 
szolgál majd, hogy Sevilla eddig is meglévő gazdagságát új és roppant erőtől 
duzzadó építészeti” csodákkal fokozza. Írását azzal az – egyébként nem 
elhanyagolandó – információval zárja miszerint „spanyol–amerikai egyetem 
[megépítését] tervezik”, amire a spanyol–észak-amerikai kapcsolatokat jelen-
tősen befolyásoló, különösen a mélyen beivódott, előítéleteken alapuló oktatás 
jövője miatt igen nagy szükség volt506. 

Harry A. McBride írásával „Spanyolország mellékösvényeire” viszi 
olvasóit507. Őt „inkább furcsa és szokatlan helyek, […] a hegyekben lévő kisebb 
falvak, semmint […] a nagyvárosok” érdekelték. Az eldugott kis falucskának 
semmiképpen sem nevezhető Málagát „elbűvölő tiszta, modern, bájos” 
városként mutatja be.  

A turisztikai látványosságok és érdekességek listájának egyik szinte állandó 
eleme a piac, amely sok információval láthatja el a kíváncsi és érdeklődő 
látogatót. McBride esetében első útja is ide, a malagai piacra vezetett, „egy 
különleges gyümölcskereskedés” tulajdonosa, egy „félszemű, goromba bandita 
[…] – McBride szerint – az andalúz hév jeles példája”, akinek kasszája csupán 
egy nyitott szivardoboz volt egy halom narancs tetején, ami a szerző szerint 
annak a bizonyítéka lehetett, hogy „a nappali rablások még nem érték el a 
világnak ezt a részét”508.  

                                                      
505 Uo. Idézetek a 276–277; 279; 283; 287–288 és 294. oldalakon. 
506 Az egyetem ma Universidad Internacional de Sevilla néven működik. FORD: i.m. 
309–310.  
507A szerző, az észak-amerikai újságíró Harry A. McBride számára Spanyolország már 
nem ismeretlen vidék, következésképpen a jelen értekezésben bemutatott cikke nem az 
első, ami a The National Geographic Magazine oldalain napvilágot látott. 1922. 
januárjában megjelent „A Baszkok Földje” (The land of the Basques), majd két évvel 
később, 1924. augusztusában a „Granadától Gibraltárig – Egy dél-spanyolországi 
utazás” (From Granada to Gibraltar – A tour to Southern Spain) című írása. Mivel 
értekezésünk ezen fejezetének témáját az 1929-es kiállítások adják, e két cikk 
elemzésére itt most nem térünk ki annak ellenére sem, hogy az 1924-es keltezésű cikk 
már Primo de Rivera diktatúrájának idején íródott, és úgyszintén Andalúzia volt a 
központi téma. [F.P.]; MCBRIDE, Harry A.: On The Bypaths of Spain. IN: «The 
National Geographic Magazine», 1929. március. Vol. LV, Nº. 3. 311–364.  
508 Uo. 311. 
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Az egyik sevillai napilap a La Unión Mercantil volt509. Ennek McBride 
szerint az egyik jellegzetessége az volt, hogy „a tartományban az adott napon, 
de évekkel korábban történt többé-kevésbé mindennapos eseményekről”  szóló 
cikkeket közölt, ami felkeltette az észak-amerikai újságíró érdeklődését. 
Mindazonáltal „ultramodern sajtóról” ír, amely „minden áldott nap 
elképesztően tiszta képet nyújtott az elmúlt fakó évszázadokról”. Azonban ezt 
„zavarba ejtő ellentmondásnak” tartja, amellyel „az ember oly gyakran szembe 
találja magát Spanyolországban”. Richard Fordhoz hasonlóan McBride is 
felfigyelt „néhány tekervényes, meredek és szűk – s régi, többségében romos 
házak közt vezető – utcára, valamint egy rakás cigány kunyhóra. Valaha 
Málagának ez – az egyébként leginkább festői és legérdekesebb – része (t.i. az 
Alcazaba – F.P.) oly piszkos volt, s a cigányok oly fenyegető hangon követelték” 
pénzüket, hogy „a turistáknak azt javasolták, inkább hagyják ki 
programjukból”.  

Az idő folyamán bekövetkezett városfejlődést mutathatja, hogy „valamelyest 
rendbe tették a környéket, és a lakók is kevésbé tolakodók”, azonban ennek ára 
volt: megfosztotta a környéket érdekes régi hangulatvilágától.  

McBride is számtalan, az utcán csatangoló kisgyerekkel találkozik: „az utcák 
a gyerekektől hemzsegnek; a legcsekélyebb inger elég nekik ahhoz, hogy 
elszaladjanak otthonról”– jegyzi meg az újságíró a szegény, következésképpen 
a gyermekek számára impulzusszegény társadalmi és családi helyzetre utalva, 
majd hozzáteszi „közülük néhányan 3–4 évesek, született táncosoknak tűnnek”. 
A cikkből az is kiderült, hogy a „mindig udvarias, mosolygós” gyerekek nem 
csupán a szabad idejükben szaladgáltak az utcán: sok esetben az oktatás is a 
szabad ég alatt folyt – köszönhetően Andalúzia igen kellemes éghajlatának. 

McBride írása egy újabb ponton mutat analógiát munkatársa előzőekben 
bemutatott cikkével: „némely községet csak szamárháton és öszvér húzta kocsin 
lehet megközelíteni”510 – írja. Bár talál néhány „meglepően jó” állapotban lévő 
utat, melyek többsége „szélesebb mint Franciaország és Itália útjai”, az 
„eltérés óriási ezen andalúz táj és a modern vidéki Egyesült Államok között: a 
megrakott szekerek” sokszor „csaknem két és fél tonnát cipelnek, s ezek a teher- 
és mezőgazdasági termékszállítás szinte egyedüli eszközei […] mert a 
hegyvidékeken kevés a vasútvonal”, és ami van, az is „Madridba vezet”, ugyanis 
nincs csatlakozás. „Ennélfogva ahhoz, hogy az ember Cádizból vagy Sevillából 
eljuthasson San Sebastiánba vagy Barcelonába […], az egész napot a városban 
kell töltenie, ugyanis az ország egy másik pontjába tartó vonatok rendszerint 

                                                      
509 Az Unión Mercantil (Kereskedelmi Szövetség) nem csupán Malagában, egész 
Andalúziában az egyik legfontosabb – konzervatív – lap volt. 1886-ban jelent meg 
először, és az 1930-as évekig működött; http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n 
_Mercantil (2011. december 22.) 
510 MCBRIDE: i.m. Idézetek a 315; 317; 319; 320–321; 325. oldalakon. 
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késnek, ami miatt az utas lekési a csatlakozást […]” . A szerző információi 
szerint „ezt a madridi szálloda- és étteremtulajdonosok miatt szándékosan 
szervezik így!”511.  

McBride ezen felül számolt is: „5 déli személygépkocsi közül – amelyeknek a 
száma egyébként rohamosan növekszik – 4 amerikai. Az összes jól ismert 
gyártmány megtalálható, de a spanyol kiejtés miatt csaknem lehetetlen 
felismerni a neveiket”. Mindazonáltal a The National Geographic Magazine 
kritikus újságírója kifogásolja, hogy az általa „el őkelő modern városnak” tartott 
Madridban „az autómobil még nem lépett a lovak és öszvérek helyébe”512.  

Harriet Chalmers Adams észak-amerikai írónő, felfedező utazó, és fotográfus 
tollából származik a The National Geographic Magazine Spanyolország régióit 
elemző cikksorozatának utolsó írása, aki a Mediterráneum fontos ipari- és 
kikötővárosába „Barcelonába, a katalánok büszkeségébe” kalauzolja el olva-
sóit513. „Madrid egyetlen hazai riválisának” tartott katalán főváros az amerikai 
írónő értékelése szerint az Ó- és Újváros (Barrio Viejo; Barrio Nuevo) 
szembetűnő különbségei „az ellentétek városává” teszik.  

Chalmers a „spanyoloktól eltérő vérű és eltérő nyelven beszélő”  etnikai 
csoportként tekint a katalánokra, s úgy véli, a „katalán a tömegek […], az 
arénákban töltött kikapcsolódás óráinak, a labdajátékok és futballpályák”, míg 
„a kasztíliai a hivatalnokok, az egyház és a hazai kereskedelem nyelve”. A hal 
és sós víz illategyvelegében úszó – látszólag sokak számára a megélhetés 
egyetlen lehetőségét biztosító – kikötőből a szerző Barcelona óvárosába veszi az 
irányt, amelynek utcái sokszor csupán „egyirányú, éppen hogy egy jármű 
számára elegendően széles utak”, ahol a sétabotok a legszegényebbek jele, s 
ahol a díszes ékszerek, valamint a kosárban árult szén jól megférnek egymás 
mellett ugyanabban a kirakatban: „elképesztő […] a dinnyéket és parfümöket, 
sajtot és púderpamacsot egyazon ablakban látni” – írja Chalmers, majd 
keserűen hozzáteszi: Barcelonának ezen szegletében „még nem érezni a 20. 
század érintését […], ez itt a vén Spanyolország”514.  

                                                      
511 Uo. 330–332; 349. 
512 A cikkben olvasható nyelv(helyesség)i bírálat kapcsán ide kapcsolódik Miguel de 
Zárraga Pisando suelo en España (magyarul kb.: „Spanyolországi földetérés” – F. P.) 
címmel 1926. február 3-án napvilágot látott, értekezésemben korábban (lásd: 126–128. 
oldalak) már idézett cikke. Az újságíró az Amerikai Egyesült Államok Spanyolországba 
akkreditált új nagykövetének Madridba történő érkezését, s annak körülményeit 
tárgyalja, elemzi. A cikkben egyebek mellett az olvasható, hogy azon túl, hogy 
Hammond nagykövet úr nem beszél spanyolul, kinevezését megelőzően aligha volt 
fogalma arról, vajon Spanyolország merre helyezkedik el. Uo. 331, 337. 
513 CHALMERS ADAMS, Harriet: Barcelona, Pride of Catalans. IN: «The National 
Geographic Magazine», 1929. március. Vol. LV, Nº. 3. 373–402., http://en.wikipedia.org 
/wiki/Harriet_Chalmers_Adams (2011. december 22.) 
514 CHALMERS ADAMS: i.m. 373, 377–378; 387. 
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Chalmersnek ennyi elegendőnek bizonyult, s a tehetősek kifinomult ízlésével 
s bájával sarkon fordult, és a következő pillanatban az új negyedet vette célba. A 
hatás nem maradt el: a látvány, ami az ide látogatókat fogadta, nem volt 
összehasonlítható az óvárosban látottakkal: az „új városnegyedben (El 
Ensanche) pazar körutakat” találunk „lekeretített utcasarkokkal”, és impozáns, 
5–7 emelet magas épületekkel, amelyek – magas tetejük révén – a New York-i 8 
emeletes épülettel egyenértékűek515. A „haladás és modernség ellenére a La 
Rambla”, azaz „Barcelona szíve, a gyalogosok paradicsoma”, melynek több 
ezer színpompás virágcsokra között között sétálva Chalmersnek mégis sikerült 
„az aragón királyok romantikus napjait idéző”  dolgokra bukkannia.  

Noha Chalmers őszintén elismeri, hogy „kevés európai sugárút vetekedhet a 
Gracia Sétánnyal (Paseo de Gracia)”, a fentiekben idézett munkatársaihoz 
hasonlóan ő is felhívja az olvasó figyelmét a cigányok jelenlétére, továbbá kiemeli 
a kommunikációs eszközök terén észlelt ellentéteket is: „míg metrómegállók jelzik 
[t.i. a Gracia Sétány] sarkait, a villamosvonalak és a hosszú, piros, sárga jelzésű 
autóbuszok körülfogják azt, valamint személyautók és taxik parkolnak itt, még 
mindig jár az ósdi, gumikerekű lovaskocsi”516.  

A helyi szokásokkal, termékekkel, finomságokkal ismerkedő Chalmerst is 
lenyűgözi Almería muskotálya, míg a katalán gyümölcsöket egyszerűen „kiábrán-
dítónak” titulálja. Mindazonáltal a spanyol konyhát „egészében véve kitűnőnek” 
értékeli, mi több, a fokhagyma nagykövetévé válik azzal, hogy a nemes ízesítő 
különféle ételekben történő alkalmazását dicsérve szembeszáll egy az észak-
amerikaiak helytelen megállapításával, miszerint „minden spanyol étel fokhagy-
mától és sült olajtól bűzlik”. Chalmers véleménye szerint ez a megállapítás „nem 
érvényes a felsőbb osztályok ételeire, hiszen a húst elkészítése előtt leheletfinoman 
kenik be fokhagymával”. Ugyanakkor megjegyzi, hogy az „egyszerű vidéki 
parasztság takarékosan étkezik: kevés húst, zöldséglevest, kecsketejet, szárított 
fügét és mandulát fogyaszt [...] és tovább megőrzi egészségét”517.  

Az 1929. márciusi számok kiadását követően megkezdődött a levelezés a The 
National Geographic Society elnöke, Gilbert Grosvenor, valamint Spanyol-
ország washingtoni nagykövete, Alejandro Padilla között. A maga részéről 
Grosvenor bizakodott, hogy „ez a magazin elnyeri [Padilla] tetszését”, hiszen 
úgy vélte, az „arra ösztönzi majd az amerikaiakat, hogy látogassanak el 

                                                      
515 Az „ensanche” szó magyarul kibővítést, szélesítést, kiterjesztést, városszélesítést is 
jelent. Innen az új negyed elnevezése is. A szakirodalom, a napi sajtó, a kiállítás 
sajtóorgánuma, stb. Sevilla 1929-es kiállításra való felkészítése során a városépítő 
politikában is az „ensanchar/ensanche” kifejezéseket alkalmazza. [F. P.] 
516 CHALMERS ADAMS: i.m. 378; 381; 385. 
517 Sevilláról írt cikkében Richard Ford is említést tesz a kecsketejről, mint a „szegények 
italáról”.  IN: „Seville, More Spanish Than Spain…” IN: «The National Geographic 
Magazine», 1929. március. Vol. LV, Nº. 3. 282. 
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Spanyolországba, s így személyesen is élvezhetik majd [az ország] nagyszerű 
történelmének és jövőjének bizonyítékait”518.  

Válaszában Padilla nagykövet kifejezte háláját és a szóban forgó cikkek 
tartalma iránti érdeklődését is. A kiadvány tanulmányozását követően elismerte, 
hogy a „beszámolók megfelelőek, és a fényképek egyszerűen csodálatosak”; s 
bár „megértette, hogy ezen leírások célja [...] mindig az, hogy a jellegzetes részt 
mutassa be [...]” reményét fejezte ki, hogy „amennyiben a [The National 
Geographic] a következő számában megemlítené Spanyolországot, úgy rendel-
kezésre áll néhány olyan – Madridról készült – fénykép, amely a közlekedést 
ábrázolja, valamint olyan fotográfiák is, amelyek az olyan nagyvárosok mint 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, stb. modern életét bizonyítják, ugyanis 
máskülönben [...] – véli Padilla – az amerikai közönség azt fogja gondolni, hogy 
a [spanyol] közlekedés teljes egészében öszvérek és szamarak hátán történik. 
[...] Spanyolország [...] egy modern ország […]”.  

A nagykövet levele zárásaként felszólította a szerkesztőket, hogy „[Amerika] 
és [Spanyolország] érdekében is a következő, Spanyolországról szóló példányban 
igyekezzenek olyan benyomást kelteni Amerikában, miszerint Spanyolországnak 
[igenis] létezhet mind hagyományos, mind pedig modern része”519. 

* * * 

A fentiekben bemutatásra került cikkekben olvashattunk a Spanyolországban 
végbemenő fejlődés és modernség jeleire tett rövid utalásokat. Mindazonáltal, 
mindezzel szemben a régmúlt idők tradíciói, a kultúrája, valamint építészete oly 
sok figyelmet kapott a The National Geographic Magazine 1929. márciusi 
számának oldalain közzétett terjedelmes írásokban, hogy szinte azt a képet kapja 
az olvasó, mintha a Sevilla, s vele az Andalúz térség, – Francisco Melero Ochoa 
szavait idézve – noha megérezte annak szükségét, hogy „végleg felszálljon a 
modernitás szekerére”, mintha megrekedt volna „spanyol Aranykorban”520.  

A cikkekben pulzál a modernitás és az elmaradottság, néha nehéz eldönteni, 
mi is lehetett a valóság. De írásaik olvasása közben az az érzésünk támad mintha 
a régi, tradicionális elemeket-értékeket hangsúlyosabban emelnék ki, nem 
törődvén az újdonságokkal.  

* * * 

                                                      
518 Idézet a The National Geographic Society elnökének, dr. Gilbert Grosvenornak 
Spanyolország washingtoni nagykövetének, Alejandro Padillának címzett leveléből. 
1929. február 19 AGA AE. Legajo: 1406. Caja: 54/8290. 
519 Idézet Alejandro Padillának dr. Gilbert Grosvenor számára írt válaszleveléből. 1929. 
február 22. AGA AE. Legajo: 1406. Caja: 54/8290.  
520 MELERO OCHOA: i.m. 2. 
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A barcelonai kiállítás 1930. január 15-én zárta kapuit, amit Primo de Rivera 
tábornok még diktátori minőségében figyelemmel kísérhetett. Azonban nemcsak a 
kiállítások, de a diktatúra ideje is lejárt. Primo de Rivera az általa kért bizalmi 
szavazáson elbukott, amit az erre az esetre vállalt lemondásának benyújtása 
követett 1930. január 28-án. A tábornok két nappal később Franciaországba 
utazott, s életének utolsó két hónapját ott töltötte. A sevillai kiállítás a 
barcelonainál hosszabb életű volt, annak bezárására 1930. június 21-én került sor. 

Mindkét rendezvény mérlege lehangoló volt: a barcelonai kiállítás pénzügyi 
egyenlege százmilliós veszteséget mutatott, míg a sevillai rendezvény csaknem 
csődbe juttatta a várost – köszönhetően a rossz szervezésnek, a hozzá nem értők 
hanyagságának, a hivatali túlkapások, költekezések, s nem utolsó sorban a helyi 
polgármesteri hivatal azon ígéretének, mely szerint a város vállalja a kiadások és 
az előre nem látott deficit 50%-át521.  

Az 1888-as kiállítás negyvenegyedik évfordulója előtt tisztelgő barcelonai 
kiállítás nem ért el az elődjéhez hasonló sikert. Hozzá kell tenni, mások voltak a 
körülmények is: az előbbi világméretű kiállítás volt, míg utóbbi inkább európai 
dimenziókkal számolhatott, hiszen Észak-Amerika és a latin-amerikai nemzetek 
mind Sevillában képviseltették magukat.  

Bár a két kiállítás merőben más alapokról indult, Sevilla fejlődését akarta 
vele felgyorsítani, míg Barcelona elért eredményeit szerette volna bemutatni, a 
közös elnevezés (Exposición General de España) mégis mintha egyként pecsé-
telte volna meg a két kiállítás sorsát: a kiállítások történetét kutató történészek 
közül sokan vélik úgy, hogy nem volt szerencsés egyazon időben két nemzetközi 
rendezvényt szervezni, ez mindkét kiállításra negatívan hatott még akkor is, ha 
témájukat és céljaikat tekintve két teljesen eltérő rendezvényről volt is szó.  

Barcelonában megvolt a kiállításhoz szükséges anyagi forrás, a sevillai 
kiállítást pedig a semmiből akarták előteremteni, ráadásul a város lehetőségeit 
messze meghaladó pompával: „a kiállítás égbekiáltó társadalmi bukását látva is 
fenntartották, hogy siker; majd strucc módjára, mely a fejét a homokba dugja, 
objektív valóságként kezelik a szubjektív ábrándokat” – írja a kiállítás 
mérlegéről írott könyvében Manuel Giménez Fernández522. A sevillai kiállítás 
tulajdonképpen a meglévő szociális, gazdasági, politikai problémákra nem 
hozott gyógyírt, sőt, a legfontosabbnak tartott célkitűzését sem valósította meg: 
„egyetlen résztvevő állammal sem köttetett semmiféle egyezményt, 
következésképpen a spanyol gazdasági közeledés célkitűzése a latin-amerikai 
államokkal is csak szép szavak halmaza volt” – írja könyvében Braojos Garrido. 

                                                      
521 Alfonso Braojos számol be könyvében arról, hogy 1929 nyarán a polgármesteri 
hivatalban valóságos botrányt okozott amikor a kiállítás körüli szabálytalanságok, 
pazarlások napfényre derültek; BRAOJOS GARRIDO: i.m. (1992) 132.  
522 GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel: Sevilla y la Exposición. Controversias y 
problemas. Universidad de Sevilla, 1989. 17. 
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Az ABC de Madrid több cikkében is olvashatunk a kiállítást követő időszak 
problémáiról, helyzetértékelésről. Ildefonso Marañón szerint a kiállítás erkölcsi 
„és anyagi természetű problémákat” hagyott maga után. 

 
„Sevilla egy alapvetően helyi rendezvényben gondolkodott, a kormány 

azonban nemzeti ügyet csinált belőle” . 
 
Mégis, minden negatívuma ellenére, mindkét város büszkén emlékezik 

kiállításaikra. 



 

BEFEJEZÉS 

Kutatásainkban a Primo de Rivera diktatúráját jelöltük ki kronológiai 
periódusként, amelyben a fekete legenda – hispanoamericanismo összefüggé-
sében az Amerikai Egyesült Államok és Spanyolország egymásról alkotott 
képeinek vizsgálatát szándékoztuk elvégezni.  

Fel kellett ismernünk, hogy e problematika érdemi vizsgálatához és 
megértéséhez legalább 1898-ig vissza kell tekinteni, magát a folyamatot is 
vizsgálva. E szélesebb vizsgálati sávban lehetett tetten érni először is azt, hogy 
egyfelől a spanyolellenes fekete legenda intenzitása a spanyol gyarmati hatalom 
végleges megszűnésével csökkenni kezdett. Különösen jól nyomon követhető ez 
az észak-amerikai sajtón keresztül: mind a napi sajtó, mind a véleményformáló 
lapok a kor jelenségeivel foglalkoznak, s azok alapján vizsgálják, értékelik, s 
olykor bírálják a diktatúrát, s ha mégis visszautalás történik a múltra, az rendre 
Spanyolország „aranykorát” idézi. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a spanyolellenes fekete legenda jelensége 
elsősorban a spanyol gyarmati (nagy)hatalommal kapcsolódott össze, a feudális, 
a konzervatív katolikus, archaikus értékek szimbólumává tette Spanyolországot, 
s a feltörekvő tőkés hatalmak számára mind Európában, mind a tengeren túl 
gazdag ideológiai forrásnak bizonyult. 

Jól látható, hogy Spanyol-Amerika államai és gondolkodói az Egyesült 
Államok növekvő jelenlétével és befolyásával, valamint pánamerikanista 
elképzeléseivel szemben befogadóak lettek a gyarmat nélküli Spanyolország 
pánhispán ideológiájára, s egyben az „új gyarmatosító szimbólumaként” 
megjelenő Észak-Amerikával szemben egy újfajta, immáron a tőkés, imperialista 
nagyhatalom ellen formálódó fekete legenda kontúrjai is felsejlenek. 

Azt is meg lehet állapítani, hogy Spanyolország egykori gyarmataihoz való 
közeledésének hivatalos, állami szintre történő emelése Miguel Primo de Rivera 
diktatúrája idejére tehető, s ezt szimbolikusan illusztrálhatja az 1929-es sevillai 
ibér-amerikai kiállítás. 

Mindezeken túl, a korabeli spanyol sajtóban megjelent írások segítségével a 
Primo-korszakban az együttműködés szándéka mellett a konfrontáció és 
(túl)érzékenység elemei is kitapinthatóak az USA-val való viszonyokat illetően.  

Ugyanakkor az Egyesült Államokban jól érzékelhető egyfajta árnyalt, 
sokszínű és egyáltalán nem ellenséges magatartás is a spanyolokkal szemben. 
Vagyis elmondhatjuk, hogy az USA és Spanyolország 1898-at követően 
egymásról rajzolt képei erős aszimmetriát mutatnak. Mint bemutattuk, a 
spanyolellenes fekete legenda kliséi elhomályosultak vagy eltűntek, s a 
Spanyolországgal – elsősorban történelmével, kultúrájával, turisztikai 
vonzerejével – szembeni érdeklődés és szimpátia erősödését konstatálhatjuk. 
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Azt mondhatjuk tehát, a fekete legenda negatív elfogultságainak sztereotípiái 
az 1920-as évekre egyre inkább történeti jelenségekké váltak mind az Egyesült 
Államokban, mind általában a nemzetközi politikában – még akkor is, ha e 
legenda spanyol belpolitikai „felhasználása” a diktatúrák számára ugyancsak 
lehetőséggé vált. 
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