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Bubnó Hedvig

Latin-Amerika 1750–1840. A gyarmati rendszer felbomlásától  
a független államok megalakulásáig 

(könyvismertetés)

2013 tavaszán a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös 
gondozásában, a Károli Könyvek monográfia sorozatában jelent meg a Latin-Ameri-
ka 1750–1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig című 
kötet Semsey Viktória szerkesztésében.

A kötet többszerzős, terjedelmét tekintve igen komoly vállalkozás, mely mono-
gráfiaként mind a szaktudományos, mind az általános érdeklődést kielégíti, mégis 
elsődlegesen az egyetemes történeti oktatást szolgálhatja. A szerzők, Semsey Vik-
tória, Santosné Blastik Margit, Szilágyi Ágnes Judit, Lilón Domingo, Nagy Marcel a 
Károli Gáspár Református Egyetem, az ELTE, a Pécsi és a Szegedi Tudományegye-
tem jelenlegi vagy volt munkatársai. Szűkebb kutatási területük a monográfiában 
tárgyalt periódusnak inkább a későbbi korszakát fedi le, ám tekintettel a műfajra, 
ennél szorosabb kapcsolódás nem is várható el.

  A kötethez tartozó két historiográfiai tanulmány két fiatal külföldi szerző, Mi-
guel Dantas da Cruz  portugál és  José Antonio Sánchez Román spanyol történész 
munkája. Latin-Amerika történetéről ilyen összefoglaló munka korábban Magyar-
országon csak Wittman Tibor tollából született, 1971-ben.1 Anderle Ádám hasonló 
című munkája egyetemi tankönyvként jelent meg, ami a kutatáshoz elengedhetet-
len jegyzetapparátus és bibliográfia nélkül műfajilag értelemszerűen nem sorolha-
tó ebbe a kategóriába.2 Wittman Tibor munkájának, mely az indián múlt ismer-
tetésétől egészen 1959-ig követi az eseménytörténetet, természetesen nem lehet 
alternatívája ez a kötet, azt csupán az adott korszakra nézve tudja kiegészíteni vagy 
felváltani. Wittman egyszerzős művének koherenciáját sem tudja felülmúlni a most 
megjelentetett monográfia, ám több mint negyven év elteltével és a szemléletváltás 
következtében megérett a helyzet egy a legfrissebb nemzetközi szakirodalmat és 
kutatásokat is felvonultató munka megjelentetésére.   

A szerzők roppant nehéz helyzetben voltak, hiszen a munka nem egyszerűen a 
térség kiterjedt történelméről szól a címben megjelölt területi és korszakhatárokra 
vonatkoztatva, hanem az Újvilág és az anyaországok (Spanyolország és Portugália 

1 Wittman Tibor: Latin-Amerika története. Gondolat, Budapest, 1971 és 1978.
2 Anderle Ádám: Latin-Amerika története. Pannonica, Budapest, 1998.
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mellett Anglia és Franciaország jelenléte is befolyásoló tényező) bonyolult politi-
kai, gazdasági, egyházi, jogi, társadalmi stb. kapcsolatrendszeréről is. Mindezt még 
komplexebbé teszi – bonyolítja, de egyben színesíti is – az az eszmetörténeti háttér, 
amit a felvilágosodás, polgári forradalmak, liberalizmus, szabadkőművesség, nem-
zettudat formálódása és ezek párhuzamos hatása mutat. Ilyen helyzetben nehéz az 
évszámok közé szorított korszakhatárok kijelölése és betartása is.

Mindenfajta komplexitás mellett a földrajzi keret az, ami a kötet enciklopédikus 
jellegét,  meghatározza. Ez  tematikus bontást követel meg. A könyv hat nagy feje-
zetre oszlik, melyből az első négy – Függetlenségi harcok (I.), Társadalom, politika, al-
kotmányok (II.), Gazdaság (III.), Egyház (IV.) – öleli fel hét régióban csoportosítva az 
egyes országok történetét. A hét régió: 1. Mexikó; 2. Közép-Amerika; 3. Karib-tér-
ség; 4. Venezuela, Kolumbia, Ecuador; 5. Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay; 
6. Chile; 7. Peru, Bolívia. A négy fejezet négy szerző együttes munkája, de az egyes 
régiók történeti, társadalom-, gazdaság- és egyháztörténeti fejezetei egy-egy szer-
ző önálló alkotásai. A négy részt külön-külön bőséges tematikus bibliográfia zárja.  
A könyv további fejezetei közül a Kultúra és intézményei (V.), a nyelvi-kulturális elha-
tárolódásnak megfelelően két nagyobb alegységre bontva tárja elénk a latin-ame-
rikai kontinens kultúrtörténetét, a Historiográfiai tanulmányok (VI.) pedig a fentebb 
említett két külföldi szerző historiográfiai és kutatástörténeti tanulmányát takar-
ja, ugyanebben a felosztásban. A könyvet név-, földrajzinév- és tárgymutató zárja.  
Az összefüggések jobb átlátásához négy, igen jó szolgálatot tévő térkép nyújt vizu-
ális segítséget.   Az első három a XVIII. század végi közigazgatási határokat mutatja 
az alkirályságok szerinti bontásban (1. Új-Spanyolország 2. Új-Granada 3. Perui Al-
királyság 4. Río de la Plata, 5. Brazil Alkirályság), jelezve azon belül az audienciák 
és főkapitányságok területeit, a negyedik pedig a függetlenségi harcok idejének 
(1791–1826) nagy csatáit, főbb hadjáratait, valamint a brazil felkelések helyszíneit 
jelöli. Mutatja továbbá az ekkor még gyarmatként továbbélő területeket, későbbi 
függetlenné válásuk dátumával.

A tételes tárgyalást megelőzi Semsey Viktória néhány oldalas frappáns összefoglaló-
ja a téma kül- és belpolitikai összefüggéseiről. Vázolja benne a nemzetközi politikai 
küzdőtér európai és az amerikai kontinenst érintő összefüggéseit, felhívja a figyel-
met a forradalmak és szabadságküzdelmek hatására (Amerika / USA, Franciaor-
szág, Haiti), az eszmei áramlatokra, a struktúraátalakítási kísérletekre, a politikát 
vagy a nemzetközi kommunikációt meghatározó személyekre, megkönnyítve ezzel 
az olvasó későbbi tájékozódását.  

A társadalmat, politikát, alkotmányokat tárgyaló fejezet már címében is jelzi 
a téma összetettségét, melynek a köztörténet mellett a legizgalmasabb elemei a 
kreol, mesztic, fekete és indián rétegek lehetséges és változó gazdasági, politikai 
részvételét, társadalmi mobilitását érintő részletek. A gazdaságtörténeti részben 
nem kevesebb komplexitással kellett szembenézniük a szerzőknek. A gyarmati 
kor végén az önállósuló vagy sok esetben már erős önálló gazdasággal (Mexikó) 
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rendelkező, ugyanakkor a monopóliumok és adók rendszerén keresztül a királyi 
kincstártól és az egyháztól mint legfőbb pénzügyi hatalomtól egyaránt függő tér-
ségeknek bonyolult, a regionális fejlődés és a központi irányítás lehetőségeivel vagy 
korlátaival egyszerre megbirkózni próbáló helyzetét kellett bemutatniuk. A korsza-
kot a nagy gazdasági egységek (latifundiumok, haciendák), illetve azok munkaerő 
és termelési viszonyai jellemezték. Ezek mellett nem hagyhatók figyelmen kívül 
a termelést befolyásoló időjárási viszontagságok (aszály, éhínség, vízhiány stb.), a 
szabadkereskedelem adta lehetőségek változó esélyei, kölcsönök kényszerű halmo-
zódása, a bizonytalan politikai helyzet, a függetlenségi harcok időszakának meg-
növekedett kiadásai és visszaeső bevételei sem. Mindez nehezíti a helyzet feltárását. 
Az egyháztörténeti fejezetből leginkább kiemelendő a Bourbon-reformok kérdése, 
mellyel az európai háborús terhek bevételeinek növelése érdekében elsősorban az 
adórendszer korszerűsítését szorgalmazták, de meghatározó cél volt az egyház be-
folyásának, erejének visszaszorítása is. Az egyházi javak szekularizációjával tartós, 
bonyolult, ellentmondásokkal tarkított folyamat vette kezdetét.

A kötet V. fejezete (A kultúra és intézményei) Szilágyi Ágnes Judit (Brazília) és 
Santosné Blastik Margit (Spanyol-Amerika) munkája. A brazil és spanyol térség 
kultúráját, intézménytörténetét bemutató 130 oldalnyi fejezet terjedelme alapján 
önálló kiadványként is megállná a helyét. Ezért ezt a szokottnál részletesebben is-
mertetem.

A Brazíliára vonatkozó rész körülbelül a fejezet egyhatodát teszi ki. Ennek oka 
nem csupán a két kulturális régió földrajzi lefedettségében vagy lakosságszáma kü-
lönbségében keresendő, hanem abban, hogy a tárgyalt időszakban Brazíliában az 
intézményi átalakulás még jelentős lemaradásban volt. Értelemszerű tehát, hogy itt 
elsősorban a kulturális élet fellendülését eredményező függetlenné válás korszakát 
tárgyalja a szerző. Szilágyi Ágnes Judit elemzésében Alfredo Bosi brazil irodalom-
történész felosztását követi, és főként az akadémikus kultúra és az alkotóművészet 
értékeire koncentrál. Nyomon követhető, hogyan változtatta meg a Rio de Janei-
róba érkező és ott berendezkedő királyi udvar mindenekelőtt a város, de tágabb 
értelemben a térség egész társadalmának arculatát, és hogyan élénkült meg ennek 
nyomán a művészeti és kulturális élet. Egyetemek híján a szellemi élet felpezsdítése 
csakis az uralkodótól volt várható, aki ehhez jelentősen hozzá is járult az oktatás 
és a művészetek támogatásával, valamint az intézményi keretek megteremtésével. 
Ezzel párhuzamosan a sajtó különböző orgánumai és szereplői is alakították a kora-
beli közéletet. Az ideologikus és politikai sajtóviták korszaka volt ez, még akkor is, 
ha közben a cenzúra is erőteljesen működött. A meghatározó közszereplők írásai-
ban egyre inkább a kritikus hangvétel érvényesült, ami még I. Péter császár 1831-es 
lemondásához is hozzájárulhatott. 

Az irodalmi és művészeti életet tárgyaló fejezet sorra veszi a klasszicizmus és 
romantika korának kisebb-nagyobb sajátságos irányzatait (Arcadismo, indianismo), 
a különböző költészeti iskolák megalakulását és a fontosabb antológiák megjele-
nését. A romantika időszakára tehető a színházi élet kibontakozása, amikor a főúri 
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házaknál tartott zártkörű előadásokat felváltotta a nemzeti színjátszás. A zene terü-
letét az udvartól kapott kiemelt támogatás jellemezte mindaddig, amíg az anyagi 
nehézségek meg nem akadályozták a portugál zenészek, olasz profi énekesek vagy 
francia balett-táncosok alkalmazását. A függetlenné válás időszakában az egész mű-
vészeti élet átalakuláson ment keresztül. A szakrális szerep háttérbe szorult, a világi 
témák és stílusok preferenciája érvényesült. Kiemelendők a portré- és tájfestészet, 
illetve a történelmi témájú alkotások, melyeknek érdeme, hogy esztétikai értékük 
mellett a korabeli természeti és társadalmi viszonyokat is megjelenítették. 

A tudományos gondolkodás és kutatás feltételeinek kialakulása nagymértékben 
a 18–19. század folyamán megindított expedícióknak volt köszönhető. Ezek az utak 
tágították a földrajz, botanika, zoológia, antropológia tudományának horizontját, 
az ott szerzett tapasztalatok dokumentálása, majd tudományos jellegű folyóira-
tokban történő publikálása pedig hatással volt a szakemberképzés elindítására, de 
közvetve szinte minden tudományterület fejlődésére. Mindent összeadva a folya-
mat termékenyítőleg hatott a felvilágosodás és liberalizmus szellemében fogant iro-
dalmi, történelmi, filozófiai munkák megszületésére. A korszak gondolkodói azt a 
figyelemre méltó kettősséget igyekeztek megvalósítani, ami az önálló nemzeti iden-
titás megformálása és a világ kulturált nemzeteihez tartozás szándékának egyidejű 
kialakításában rejlett.

A spanyol-amerikai térségben már a 18. század politikai, gazdasági folyamatai 
kedveztek az új kreol elit felemelkedésének, amely a legfrissebb szellemi áramlatok 
befogadójaként és terjesztőjeként, az anyaországi értelmiséggel karöltve a gyarma-
tok függetlenné válásának is elindítója lett. A 18. század elejétől a korona által tá-
mogatott expedíciók sorozata indult meg, elsődlegesen a gyarmatok állapotának 
felmérésére vagy határkijelölésekre, a klimatikus és természeti viszonyok vagy a 
bányászati lelőhelyek feltérképezésére. Az expedíciók ugyanakkor az elmaradott 
infrastruktúra fejlesztését, illetve a betegségek gyógyítási lehetőségeit (himlő elleni 
vakcina) is célba vették, és így a „hasznos” tudományok forrásbázisaivá váltak. Szá-
mos, a néprajz és a nyelvészet területét érintő leírás született, melyek sok esetben 
kritikát is megfogalmaztak az indiánokkal szembeni bánásmód okán (Ulloa: Noticias 
secretas de América). A missziós területek bővítését kívánó egyházi rendek, főleg a 
jezsuiták útjai szintén jelentős tudományos haszonnal jártak. Több krónika, törté-
neti, irodalmi és nyelvészeti tárgyú munka tanúskodik erről. A felfedező utak során 
a múlt kutatása is kívánatos szempont volt, így a történelem, régészet és általában a 
társadalomtudományok sokat profitáltak belőlük. A dokumentálás érdekében pe-
dig létrejöttek a célzott intézmények, mint például az Indiák Levéltára (1785).

A 18. század végén III. Károly kiterjedt reformjai hatására megindult a városia-
sodás, ami magával hozta a felsőfokú oktatás átszervezésének és természettudo-
mányos alapokra helyezésének igényét is, a szekularizációt és modernizációt. Igaz, 
a valódi siker még hosszan váratott magára. A gyakorlati ismeretek megszerzését 
elősegítendő, új típusú intézmények jöttek létre, az akadémiák, melyek elsősorban 
a jogi, gazdasági, technikai képzést célozták meg. Az orvosi képzés is a gyakorlat 
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irányába mozdult el, sok kórházi és bonctani gyakorlattal. A függetlenségi harcok 
során ugyan meg-megtorpant a képzési lendület, de az oktatás ügye mindvégig na-
pirenden maradt, így a 19. század folyamán sorra alakultak az állami felsőoktatási 
intézmények és kulturális közintézmények. Az alapfokú oktatás fő szempontja a 
társadalom számára hasznos egyének képzése lett, az oktatás és a spanyol nyelv 
kötelezővé tételével, a feketéket kivéve minden etnikai csoport számára.

A szabadkereskedelemnek és a rendszeres hajójáratoknak köszönhetően az új 
szellemi termékek – legálisan vagy titokban – rendre eljutottak Amerikába, ahol a 
cenzúra sokszor enyhébb volt, az inkvizíció pedig kevésbé hatékony, mint az anya-
országban. Mi több, a kiűzött jezsuiták (1767) hátrahagyott könyvtárai sok eset-
ben kincsesbányának bizonyultak, de más egyháziak is támogatták a többségében 
tiltólistán szereplő könyvek beáramlását. Az egyre gazdagodó kreol elit – anyaor-
szági mintára – megalkotta saját klubéletét a különböző társaságok létrehozásával, 
melyek bár gazdasági céllal alakultak, többnyire az új eszmék terjesztésével és a 
függetlenedés politikájával foglalkoztak, és jobbára valamilyen sajtóorgánum köré 
szerveződtek. Ezek mintájára megszaporodtak az irodalmi, színházi, művészeti 
szalonok, és megélénkült a kávéházi közélet is.

Az irodalom terén a legfontosabb eredmény a spanyol-amerikai regény és esszé, 
valamint a nemzeti költészet megszületése lett. Szilágyi Ágnes Judit  tanulmányá-
ból kirajzolódik az a hosszadalmas fejlődési út, mely az ideologikus túlsúllyal küz-
dő, kritikákkal bőségesen ellátott, így inkább traktátusnak nevezhető felvilágoso-
dás kori regénytől az esztétikai kategóriáknak majd jobban megfelelő romantikus 
regényig vezetett. A korszakot fémjelzik még – a tradicionálisabb hagiografikus 
irodalom és az emlékiratok műfaja mellett – az irodalom és neveléstörténet, iro-
dalom és szakmunka határterületén álló írások. Figyelmet érdemel a politikai esz-
szé műfaja is, melynek egyes darabjaiban az önrendelkezés vagy a jogi és tulajdoni 
egyenlőség, illetve etnikai kérdések megtárgyalása került napirendre. Néhány je-
lentősebb munkában a függetlenségi mozgalom kibontakozása követhető nyomon. 
(A függetlenség eszméjét megfogalmazó jezsuita  Juan Pablo Viscardo y Guzmán 
francia nyelvű munkájától Francisco de Miranda, Simón Bolívar vagy José Gervasio 
Artigas műveiig.) A költészetről szólva kiemelhető a spanyol-amerikai táj témájának 
térnyerése, ahol a személyes kötődés a költőt a társadalmi változások tanújává és 
megéneklőjévé tette, megelőlegezve a nemzeti poézis kialakulását. A romantikus 
költészet tudatosan építette be a népi kultúra motívumait, nyelvezetét, új műfajo-
kat is teremtve, mint amilyen pl. a gaucho költészet. A társadalmi igény és a szekula-
rizációs folyamat utat nyitott a nyilvános színházaknak. Előbb a spanyol aranykor 
klasszikusait, majd egyre inkább a francia és itáliai klasszikusokat is játszani kezd-
ték, ám a 19. században e téren is inkább a politika eszközének tekintett, cenzúrá-
zott, morális tartalmú, hazafias művek kerültek előtérbe.

A városiasodásnak köszönhetően, amit védelmi és jobb gazdaságszervezési, to-
vábbá lakosságkoncentráló vagy missziós szempontok indokoltak, az infrastruktu-
rális és kulturális változások hatására új építkezések indultak meg (erődök, temp-
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lomok, paloták, középületek). Regionális bontásban követhetjük nyomon az építé-
szet történetét, melyet főként a stílusirányzatok, motívumok keveredése (barokk, 
rokokó, klasszicista, sőt mudéjar), valamint az európai építőművészet és az indián 
kultúra szintéziséből képződött helyi irányzatok létrejötte jellemez. A szerző rávi-
lágít a városiasodás és a nagyarányú belső migráció okozta negatív változásokra is, 
melyek – sajnálatos módon – a nagy szociális különbségek kialakulásának, a városi 
társadalom kettészakadásának és a szegénynegyedek létrejöttének kedveztek.

A festészet elsősorban spanyol, flamand, holland, majd német mintát követett. 
Színgazdagság, aprólékos kidolgozás és dinamizmus jellemezte. A korszakhoz 
hozzátartozó természetábrázolás mellett újításnak számított a kasztok (pintura de 
castas), azaz a különböző etnikai csoportok bemutatása, mely szintén az erősödő 
nemzettudat megfogalmazása. Megjelentek a világi személyekről készülő portrék 
mint az öntudatos, gazdasági háttérrel is rendelkező és így megrendelésekre ké-
pes új társadalmi réteg felemelkedésének bizonyítékai. A természetábrázolás és 
a mindennapi élet mozzanatainak megörökítése miatt a szekularizáció jelei mu-
tatkoztak a kosztumbrista templomi falfestmények jelenetein. Emellett továbbra is 
születtek hagyományosabb egyházi témájú festmények, melyeknek egyik sajátos 
válfaját bennszülött mesterek készítették. Ezek gyakran az ikon szerepét töltötték 
be a bennszülöttek különös szakrális világában, vagyis nem műtárgyak, hanem a 
vallás napi gyakorlatának eszközei voltak, amiket ezért nagy számban sokszoro-
sítottak.

A szobrászat tradicionálisan műhelymunka volt, melyben a színezést vagy ara-
nyozást szinte többre tartották, mint magát a faragást, ezért sok névtelen alkotás 
született. Legtipikusabb szobrászati tevékenységnek az oltárok, oltárszobrok, kó-
rusülések faragása minősült, e téren leghíresebbnek a guatemalai szobrászok isko-
láját tartották. Jeles iskola működött ugyanakkor már a 16. század óta Quitóban is, 
ahol szentek és angyalok szobrait, valamint Betlehem- és kálvária-jeleneteket farag-
tak, melyek miközben tükrözték a világ színességét, alkalmat teremtettek a hétköz-
napok megörökítésére. A társadalmi változások egyébként is éreztették hatásukat, 
így adott új munkalehetőséget a szobrászat számára a meggazdagodott réteg egyik 
új szokása, a díszes ravatalok, a katafalkok építtetése, a függetlenségi harcok után 
pedig az új hősök ábrázolása.

A zenei élet szerencsés helyzetben volt, hiszen az egyház a zene művelését és ok-
tatását mindig is összekötötte a misszionálással. A kolostorokban és a katedrálisok-
ban egyaránt biztosított volt a kimagasló zenei színvonal. Kiemelkedő volt a jezsu-
ita missziók működése, ahol az ének- és hangszeroktatás mellett a hangszerkészítés 
is figyelemre méltó tevékenységnek számított, kereskedelmi hasznával bizonyos 
esetekben jelentős bevételi forrást biztosítva a közösség számára. A már ismert tár-
sadalmi átalakulások jegyében a zene egyre inkább helyet kapott a színházakban, 
társasági összejöveteleken, majd a 19. század eleji intézményi háttér megteremté-
sével létrejöttek a filharmóniai társaságok, a zeneakadémiák és más zenei oktatási 
központok, melyekben jeles muzsikusok alkottak és tanítottak. 
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A kultúrával foglalkozó fejezet elkülönül a köztörténeti résztől, másrészt viszont 
szerves részét is alkotja a monográfiának, lehetőséget teremtve a kölcsönhatások 
folytonos felfedezésére. Egy elsődlegesen oktatás céljára készült munkánál kifeje-
zetten előny, hogy mindez így, egy kötetben érhető el. Helyeselhető az a szerkezeti 
eltérés, miszerint a kultúrtörténeti rész nem a regionális bontást követi, hanem in-
kább a kulturális kategóriák – tudomány, sajtó, képzőművészet, irodalom, zene, 
színház – felől közelítve mutatja be az egyes térségek műfajilag vagy intézményileg 
sokszor eltérő reprezentáltságát. Ugyanakkor talán épp e szűkebb kategóriákba so-
rolás eredményezte egyes kiemeltnek tekintett művek túlzott tartalmi, stilisztikai, 
esztétikai részletezését. Ez helyenként kissé felborítja a belső arányokat, miközben 
elmarad például néhány magyarázatra szoruló spanyol szakkifejezés feloldása, le-
gyen szó akár irodalmi műfajokról (copla, décima), akár egyes építőelemek megneve-
zéséről (chiluca, tezontle). Mindazonáltal olyan gazdag és értékes ez az anyag, hogy 
az olvasónak bármely apró részletéről kár lenne lemondania. A fejezetet 12 oldalnyi 
tematikus bibliográfia zárja, bőséges alapot kínálva adott esetben akár specifikus 
kutatások elindításához is.

Nem kevésbé értékes hozzájárulás ehhez a nagyszabású munkához a VI. fejezet 
két tanulmánya, melyek amellett, hogy szélesítik a kutatás horizontját, történeti-
ségükben láttatják, hogyan jutott el a korszak Latin-Amerika-kutatása a mai fázi-
sába, és egyértelműsítik, hogy ez a munka már az új szemléletmód és vizsgálatok 
szintézise. 

Miguel Dantas da Cruz tanulmánya (Alkirályságból független állam: Brazíliáról az 
újabb szakirodalom tükrében) rávilágít arra, hogy forrásbázis tekintetében Brazília 
szerencsés helyzetben van, mert megalakulásától kezdve törekedett a történeti-
földrajzi térségre vonatkozó ismeretek ébrentartására. Útleírások, történeti mun-
kák születtek, sőt, 1838-ban már intézményalapítás is történt (Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro). Ugyanakkor a függetlenség folyamatának és dinamikájának 
behatóbb, történészi vizsgálata csak a 20. században indult útjára. Az akkori alapos, 
ám pozitivista szemléletmódjuk miatt a probléma gyökerét inkább csak a portugál 
és brazil nemzet összeférhetetlenségében látó munkákat a ’30-as évektől kezdték 
felváltani az átalakulás folyamatának előzményeit korábbról, a 18. századból ere-
deztető munkák, melyeket viszont a nacionalista megközelítés korlátozott. Ám így 
is előfutárai lehettek a későbbi, a 20. század utolsó harmadában meginduló és máig 
tartó kutatásoknak. Ez utóbbiak már a regionális sajátosságokra koncentrálnak, a 
történelmi személyiségek lokális kötődéseire, és az átalakulás folyamatát igyekez-
nek egy hosszabb társadalmi és gazdasági kontextus részeként kezelni.

Az újabb munkák rávilágítanak a portugál és brazil problémafelvetés közötti 
gyakori különbségre. Így például jelzik, hogy míg a brazil felfogás a függetlenség 
perspektívájából szemléli, addig a portugál a liberalizmus portugáliai megjelenésé-
ből kiindulva értelmezi a függetlenségi korszakot. A gazdaságtörténeti munkákat 
korábban ugyancsak jellemezte ez az eltérő szemléletmód, ám a ’70-es évektől e 
téren is igyekeznek árnyalni Brazília pusztán nyersanyaglelőhely funkcióját, és rá-
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irányítani a figyelmet a brazil gazdaság dinamizmusára.3 Behatóan foglalkoznak 
Brazíliának a világgazdaságban 1808-tól kezdődő, a portugál királyi udvar odaér-
kezését követően megnövekedő szerepével is, odáig menve, hogy a brazil piacnak 
komoly szerepet tulajdonítsanak a kontinentális zárlat sikertelenségében.4

A tanulmányból képet kapunk arról, hogy az új történelemszemlélet milyen 
megközelítési módokat mutat a történelmi folyamatok vizsgálatában. Így Miguel 
Dantas da Cruz az eszmetörténeti vonulatok felől közelítő vagy ezek korabeli, főleg 
sajtórecepcióját feltáró angolszász és brazil kutatók tevékenységére egyaránt felhív-
ja a figyelmet. Nem kevésbé fontosak a diplomáciatörténet irányából újragondolás-
ra ösztönző munkák, vagy egyes politika- és társadalomtörténeti fogalmak – mint 
állam, nemzet, haza – tisztázását szorgalmazó kezdeményezések, melyek egyben a 
politikai kultúra megismertetését is célozzák. Ezek folyamatos publikálását segíti 
például a 2004-ben indult Iberoconceptos nemzetközi tudományos együttműködési 
program, melynek célja a történeti fogalmak szisztematikus és nemzetközi meg-
közelítésű értelmezése, illetve más konceptuális gondolkodást alkalmazó kötetek, 
orgánumok.5 A korszakkal foglalkozó fontos alkotmány- és jogtörténeti munkák is 
említésre érdemesek, főleg, ha belegondolunk, hogy a rabszolgaság, állampolgár-
ság, politikai centralizáció, állami bürokrácia milyen meghatározó és megoldásra 
váró kérdései a kornak. Érdekes hozadéka ezeknek a munkáknak az a felfogás, mi-
szerint magának a függetlenség tényének igen csekély átalakító hatása volt Brazília 
politikai-társadalmi fejlődésére, hiszen az szinte változatlan maradt a 19. század 
folyamán. Annál fontosabb ellenben a politikai elit szerepének, akár pozitív, akár 
negatív cselekedeteinek vagy az emancipációs küzdelemben megjelenő különböző 
társadalmi rétegek szerepvállalásának új értelmezése.

Végezetül a tanulmány szerzője felhívja a figyelmet arra, hogy mindeddig igen 
csekély figyelmet kaptak a korszak irodalomtörténeti (klasszicizmus, romantika), 
kulturális (könyvkiadás, cenzúra, sajtó) és vallási kérdései. Ez utóbbi esetében 
például sokkal kutatottabb a gyarmati kor. Szerencse viszont, hogy nem csupán 
gyarapodik a korszak történeti irodalma, hanem a források és a szakfolyóiratokban 
megjelenő tanulmányok is egyre nagyobb számban hozzáférhetők.

José Antonio Sánchez Román tanulmánya (A spanyol történetírás a latin-ameri-
kai államok függetlenné válásáról) felhívja a figyelmet a latin-amerikai függetlenségi 
mozgalmakra vonatkozó és a ’60-as évektől megújuló történetírás szemléletmód 
váltására. A nacionalista megközelítést felváltotta a sok társadalmi tényezős – társa-
dalmi-gazdasági, politika- és kultúrtörténeti – látásmód, köszönhetően elsődlege-
3 Alcir Lenharo: Tropas da moderaçao: o abastecimento da Corte na formaçao política do Brasil (1808–1842). 

Edições Símbolo, Sao Paulo. 1979.; Joao Fragoso – Manolo Florentino: O Arcaísmo como Projecto. 
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro. 2001.

4 José Luís Cardoso: Bloqueio Continental e desbloqueio marítimo: o Brasil no contexto global das 
Guerras Napoleónicas. In Portugal, Brasil e a Europa Napoleónica. Ed.: Nuno Gonçalo Monteiro, José 
Luís Cardoso, José Vicente Serrao. Lisszabon. 2010. 39-60.

5 João Feres Júnior – Marcelo Gantus Jasmin: História dos Conceitos: diálogos transatlânticos. PUC Rio, 
Rio de Janeiro. 2007. Valamint: Ler História, 2008. 55. szám.
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sen a francia, brit és észak-amerikai történészeknek. A spanyol történetírás bekap-
csolódása ebbe a folyamatba inkább csak a ’80-as évektől indult útjára, sőt legin-
kább a nagy jubileumi eseményekhez, Amerika felfedezésének 500. vagy a cádizi 
alkotmány és a gyarmatok felszabadulásának 200. évfordulójához volt köthető. Ez 
a lendület már komolyabb elmozdulást eredményezett a kutatásban, elvetve a latin-
amerikai nemzetek létrejöttét elkerülhetetlennek tartó teleologikus látásmódot, 
és inkább a folyamat esetlegességét hangsúlyozva. A megújulás egyik jellemzője 
a téma és kutatás nemzetközivé tétele lett, ennek legjobb összefoglalása a Javier 
Fernández Sebastián szerkesztette enciklopédikus szótár.6

A tanulmány bemutatja egyrészt, hogy a spanyol történetírás hogyan járult 
hozzá a függetlenségi harcok megítélésére vonatkozó vitákhoz, másrészt azt járja 
körül, hogy az egyes történészek mely kérdéseket állították fókuszba az újabb kuta-
tások megindításakor. A spanyol-francia származású François Xavier Guerra7 mun-
kássága jelentős impulzusnak számított. Első lépésben felhívta a figyelmet a politi-
kai kultúra felől közelítő „nyelvészet” jelentőségére, mely egyaránt megkövetelte az 
átalakuló politikai nyelv vizsgálatát, illetve a régi fogalmak – szuverenitás, nemzet, ál-
lampolgár – újraértelmezését. Kimutatta továbbá a spanyol liberalizmus eszméinek, 
illetve a királyság 1808-as válságát kísérő eseményeknek erőteljes hatását az óceán 
mindkét oldalán kitört forradalmakra. A spanyol történészek (Immaculada Simón 
Ruiz, Manuel Chust, José María Portillo) fölfigyeltek az 1808-as eseményeknek és 
az 1810-es cádizi alkotmánynak a forradalmakra gyakorolt hatására, és munkáik-
ban a történeti elbeszélést ezzel a két dátummal indítják. Néhány történész jelezte 
a fordított előjelű hatást is, utalva az amerikaiak részvételére a cádizi cortesben és az 
alkotmányozó folyamatban. Az újfajta történetírás értelemszerűen vitákat bonta-
koztatott ki, összehasonlító vizsgálatokra ösztönzött, így kerültek napirendre olyan 
kérdések, mint például a baszkok integrációja az új spanyol államban, vagy az ame-
rikaiak számára igen alacsony létszámban megjelölt képviselet a cádizi cortesben.  
A képviselet problematikája az új királyság intézményeiben is központi kérdésként 
jelentkezett, mégpedig a „kasztok” vagy „színes kasztok” állampolgársági és sza-
vazati jogi ügyében. A forradalmak kétségkívül lehetőséget teremtettek a politikai 
részvétel és a társadalmi mobilitás számára, de egyes történészek hangsúlyozzák, 
hogy a spanyolok és kreolok ugyanabból a felvilágosult hagyományból táplálkoz-
tak (civilizációs rangsor kijelölése), ami sokszor kulturális gátat szabott az állam-
polgári jogok aktív használatának.8 A továbbiakban a tanulmány a kérdésfelvetés új 
lehetőségeit és a kutatás új irányait tárja fel. Talán legfontosabbnak a birodalmi fel-
6 Javier Fernández Sebastián dir.: Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las 

revoluciones, 1750–1850, (Iberconceptos I). Madrid, Fundación Carolina-Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 2009.

7 François Xavier Guerra: Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Madrid, 
Fundación Mapfre. 1992.; François Xavier Guerra: Revoluciones hispánicas: independencias americanas y 
liberalismo español. Madrid, Universidad Complutense de Madrid. 1995.

8 José María Portillo Valdés: Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana. Madrid, 
Marcial Pons, 2006.
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darabolódás, az autonómia vagy függetlenedés kérdésének további elemzését látja. 
Hivatkozva ismét egyes szerzőkre, szükséges elmozdulási iránynak tartja mind a 
lokális folyamatok feltárását (Víctor Peralta, Núria Sala i Vila, Immaculada Simón 
Ruíz), mind pedig a forradalmak tágabb keretben, nemzetek feletti dimenzióban 
történő megtárgyalását (Javier Fernández Sebastián, José María Portillo, Josep 
Fradera).

Végezetül néhány összefoglaló megjegyzés. Tökéletes könyv nincs, ebben is elő-
fordulnak kisebb technikai hibák, mint hogy egy magyarázó jegyzet nem az első 
említés helyére kerül, vagy egy írásmód nem egységes (zámbó/zambó, 35. és 72. o.), 
netán egy magyarázat nem elég egyértelmű (pardó, 72. o.). Ezeket egy többszerzős 
vállalkozás esetében érdemes egy fokkal elnézőbben kezelnünk. Ugyanakkor nem 
lett volna haszontalan valami elegánsabb megoldást találni a zárójelben lévő – az 
olvasót a köztörténeti részektől a további fejezetekhez irányító – utalások kivál-
tására. Nehéz működőképes alternatívát javasolni, ilyen lehetne az, ahol a szerző 
paragrafusjelekkel és számokkal dolgozik, megspórolva ezzel sok értékes karakter-
helyet. A hosszú zárójeles utalások elhagyásával elkerülhető lett volna a szövegben 
előforduló – a bevezetőben egyébként önkritikusan emlegetett – ismétlések, átfe-
dések közül egynéhány, amitől adott esetben a főszöveg is gördülékenyebbé vál-
hatott volna. Talán  egy rövidebb kronológiai áttekintő táblázattal is érdemes lett 
volna kiegészíteni a kötetet, a meglévő mutatók mellett. Ugyanakkor kifejezetten 
jó megoldásnak tartom a szövegbe illesztett forrásrészleteket. Tudjuk, hogy a kü-
lön szöveggyűjtemény alkalmazása forrásfeldolgozó órákon mennyire hasznos, de 
az is tény, hogy a források ilyen jellegű „becsempészése” hitelessé, egyszersmind 
érdekesebbé, olvasmányosabbá teszi a szükségszerűen száraz történeti szöveget. 
Jelentős hozzájárulás a szakterminológia könnyebb elsajátításához – különösen a 
források eredeti nyelvű olvasásával is kacérkodó hallgatók számára – a szövegen 
belül zárójelben konzekvensen feltüntetett eredeti műcím vagy intézménynév. 

Összegezve úgy vélem, hogy a szerzőcsapat és a szerkesztő közös munkájának 
eredményeképpen szép kiállítású, tartalmát és szerkesztését tekintve alapos, ha-
szonnal forgatható, a legfrissebb kutatásokat felmutató, az oktatásban már régóta 
nélkülözött, tehát igazán hiánypótló monográfia született. Remélhetőleg sok felső-
oktatási intézmény hallgatója szeretné a jövőben a latin-amerikai térség történelmé-
vel, kultúrájával kapcsolatos ismereteit elmélyíteni, számukra ez kiváló tankönyv, a 
szakdolgozni vágyóknak a naprakész és igen gondosan válogatott bibliográfiának 
köszönhetően pedig igazi kutatási alap, míg a szélesebb közönség számára jól alkal-
mazható kézikönyv. 


