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5ZELEI DÁVID

A függetlenség mámorától  
a függőség-elméletekig.  

Önpercepciók, jövőképek, fejlődési utak  
a 19-20. századi Latin-Amerikában

Ahogy arra Hegel óta számosan rámutattak, az önálló kulturális iden-
titás létének elengedhetetlen feltétele a Másik: saját minőségünk, 
milyenségünk meghatározása a Másiktól való megkülönböztetésben, 
összehasonlításban vedli le statikus jellegét, s válik dinamikus vál-
tozóvá. A különbség ugyanakkor kontextust, ezzel együtt pedig ösz-
szemérhetőséget is teremt: hogy meg tudjuk határozni, kik vagyunk, 
először meg kell keresnünk saját koordinátáinkat, helyünket a világban. 
Hogy ezt a helyet ne csak kijelölni, de értelmezni és értékelni is tud-
juk, mozgásirányában, vagyis tendenciáiban kell vizsgálnunk: ehhez 
viszont elengedhetetlenül szükséges tisztáznunk, honnan jövünk és 
hova tartunk. De lehetséges-e az ilyesmi egy kontinensnyi terület, 
Latin-Amerika esetében?

A kérdés megválaszolására több erős kísérlet is született. 1972-ben 
a brazil szociológus, Antônio Cândido így fogalmaz: „többé-kevésbé az 
1930-as évtizedig nálunk az „új ország” kifejezés volt elterjedt, ami azt 
jelentette, hogy ez az ország még nem valósította meg önmagát, de azt 
tartja magáról, hogy a jövőben szép lehetőségek várnak rá a fejlődés-
ben. Most ellenben – anélkül, hogy lényegében bármit is változott volna 
az a távolság, amely elválasztott és ma is elválaszt bennünket a gaz-
dag országoktól – a „fejletlen ország” fogalma került túlsúlyba. Az első 
nézőpontból a fejlődés lendülete került előtérbe, s vele együtt követke-
zésképpen a még megvalósulatlan nagyság. A másodikból a jelenlegi 
szegénység, a sorvadás kap hangsúlyt; az, ami hiányzik, s nem pedig 
az, aminek bőviben vagyunk.”1 Ugyanezen ismérvek alapján Anderle 
Ádám tovább árnyalja a két korszak különbségeit, kiemelve, hogy míg 
„a 19. századot a „lemaradtunk” élménye („atraso”) jellemezte, amely 
a legfejlettebb országokhoz való felzárkózást reálisnak” és „rövid időn 
belül lehetségesnek tartotta”, s elsősorban „mennyiségi kérdésként 
szemlélte a különbségeket”, az 1920-as évekre ez „elmaradottság-
tudattá („subdesarrollo”2) lett” ami „immár nem mennyiségi, hanem 
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6 minőségi kérdésként kezeli a szubkontinens problémáit”.3 Valóban ket-

téválasztható a szubkontinens története az említett két időszakra? Ha 
igen, vajon mennyire éles köztük a törés, mennyire hirtelen a változás, 
és mik az okai? Végül, de nem utolsósorban: mennyiben tükröződnek 
vissza a változás jelei kvantitatív mérésekben, és törvényszerűen 
együtt jár-e az elmaradottság-tudat a negatív önértékeléssel? Az alábbi 
oldalakon ezekre a kérdésekre keressük a választ.

I. A haladás útján? A karteziánus fejlődési paradigma

„Nyugodj meg, barátom (...) Szép és egészséges. Csak egy kicsit… 
kicsike” mondja biztatólag a vajúdást végigkísérő orvos az örömapának 
a szülést követően a kubai Antonio Orlando Rodríguez Chiquita című 
regényében. Pedig az először felsíró, címadó hősről, a később mind-
össze hatvanhat centiméter magasra növő, a boldog békeidőkben 
nagy művészkarriert befutó Espiridiona Cendáról már ekkor erősen 
sejthető, aligha éri el a normális testmagasságot, az újdonsült apa 
zavarában mégis biztosítja feleségét: „Majd megnő, ha vigyázunk rá, 
és rendesen tápláljuk.”4Ha, ahogy több kritikus bíztat rá, a könyvet La-
tin-Amerika fejlett világhoz való viszonyának allegóriájaként olvassuk, 
tökéletes mását láthatjuk benne a tizenkilencedik századra jellemző 
kontinentális önképnek, mely önnön kicsinységét/fejletlenségét fiatal 
korával, „gyerekségével” magyarázza, mely gyerek aztán később 
„rendes táplálás” (mondjuk gyors növekedés) révén jól fejlett felnőtté 
(civilizált kontinenssé) nevelhető. De mi e – ha nem is felhőtlen, de 
tendenciózus – optimizmus oka?

A kontinens pozitív jövőbe vetett hitének forrásvidékét keresvén 
lokális és egyetemes okokkal is számolnunk kell, bár, mint később 
kifejtjük, nézetünk szerint ezek nem egyforma súllyal esnek latba. 
Előbbire nyilvánvaló példának tűnik a latin-amerikai kontinens sikerrel 
megvívott függetlenségi harca a 19. század első negyedében, az ebből 
nyert pozitív attitűdöt ugyanakkor nyugati, legfőképp francia mintákat 
követve teoretizálják, s illesztik be az egyetemes és elkerülhetetlen 
haladás rendjébe.5

Magának a haladásnak a képzete – egy erősen diszkontinuus vona-
lon – egészen a klasszikus bölcselőkig visszavezethető, kibontakozása 
és vezérgondolattá válása azonban egyértelműen a felvilágosodás-
hoz, egy olyan gondolkodástörténeti paradigmához köthető, mely 
felbomlasztotta azt a zárt, hagyományalapú, teocentrikus univerzumot, 
melyben „a világ és az ember sorsa” teljes mértékben „Isten kezében 
volt”, aki „egyben a kezdet és a vég, az ok és a cél is volt”6, s ahol „a 
várakozások (…) teljes egészében az elődök tapasztalataiból táplál-
koztak”, vagyis „a jövő a múltban volt lehorgonyozva.”7 Az új, newtoni 
univerzum antropocentrikus világképe ugyanakkor Isten kezéből az 
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7emberébe emelte át saját sorsának irányítását, így a jövő az ember 

által alakíthatóvá vált: a tapasztalás már nem határozta meg alapjaiban 
a várakozásokat, mert szilárd volt a hit abban, hogy „a jövő más lesz, 
mint a múlt, méghozzá jobb.”8

Az optimizmus forrásai, egyúttal a haladásgondolat sikerének okai 
kettősek voltak. Egyrészt a minden téren utat törő innováció sikerei 
igazolni látszottak egyik legfőbb, újító tézisét (ti. hogy a fejlődés ha-
tártalan), másrészt a haladás köré kiépült narratíva9 olyan kompakt, 
zárt világmagyarázatot szolgáltatott, mely egyszerre támasztotta meg 
ideológiailag a fennálló status quót és látta el reménnyel a rendszer 
veszteseit.

De mik is e sokat kerülgetett, karteziánus gyökerű fejlődéselmélet 
jellemzői? A narratíva alapját a történelem és a haladás szinonimitása 
adja, vagyis az az elképzelés, hogy az idő előrehaladta együtt jár 
a fokozatos előrelépéssel. Az így megrajzolt fejlődési pálya ennek 
megfelelőenuniverzális, vagyis minden mikro- és makroközösségre 
egyformán érvényes, egyvonalú, vagyis leágazások és alternatívák 
nélküli, ésegyirányú: radikálisabb haladáspártiak szerint csak előre/
fölfelé vezet (Condorcet), engedékenyebbek szerint pedig ugyan stag-
nálás is elképzelhető, de spirális (Vico, Turgot) vagy lépcsőzetes (Emile 
Deschmaps) útján a regresszív fázis elképzelhetetlen10, éles ellentét-
ben a hanyatlástörténetekkel, ahol a körkörös (vagy épp egyirányú, de 
lefelé tartó) folyamatban az aranykor fokozatosan vaskorrá inflálódik.

Utóbbi kontraszt kiemelése nem véletlen: azt kívánom aláhúzni 
vele, hogy a majdan megkérdőjelezhetetlen közhellyé avanzsáló kar-
teziánus fejlődési paradigma nem maga is egy organikus, egyenes 
vonalú fejlődési folyamat szükségszerű eredménye: azzal a saját 
magam által állított csapdába lépnék, a fejlődéselméletek történetét 
is egyfajta fejlődéstörténetként értelmezve, melyben a különböző 
interpretációk a végtelenség felé tartva folyamatosan tovább építik, 
gazdagítják, tökéletesítik a sziklaszilárdan álló alapötletet. Erről szó 
sincs: elég, ha rátekintünk Gilbert Rist minden kétséget kizáróan kitű-
nő fejlődéstörténeti monográfiájára,11 aki a fejlődés hagyományát az 
Arisztotelész-Lucretius-Szent Ágoston-Bernard de Chartres vonalon 
vezeti el a Felvilágosodásig, szemmel láthatóvá téve azokat az évszá-
zados hézagokat, amik cáfolják a gondolat kontinuitását. A karteziánus 
haladáseszme valóban beilleszthető egy messzire visszavezethető 
hagyományba, de csupán egy – bár igen fontos – a számos, töredezett 
tradíció közül, mely sokáig őrizte domináns helyzetét, alapvetéseit 
azonban – mint látni fogjuk – mára kikezdte az idő és a tudomány.

A haladás-, majd fejlődésgondolat sikerének egyik alapját ugyanis 
épp az jelentette, ami későbbi kritikáinak bázisát adta. Sikeresen 
hidalta át a „nem-egyidejűségek egyidejűségének”12 problémáját, 
vagyis azt a tényt, hogy az (egyre szélesedő) ismert világ egyazon 
időben egymástól szembetűnően eltérő (vagyis a „haladás más fo-
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8 kán álló”) kultúráknak ad helyt, ezáltal pedig fogózót adott az egyre 

táguló világ heterogenitásának kezeléséhez, értékeléséhez. Ehhez 
a heterogén tér időbeli dimenzióba való átvetítésére volt szükség: az 
így kialakuló lineáris idővonalon ugyanis ugyanúgy elhelyezhetőek 
voltak az afrikai bennszülött kultúrák (mondjuk az aktuális Európától 
biztonságosan ismeretlen, tízezer évnyi távlatban), mint a „félcivilizált” 
vagy „civilizált” népek. Ehhez egységes cél (a szinguláris, „egyes szá-
mú” civilizáció állapota13), vagyis megfelelően univerzalista látásmód 
kellett, mellyel a heterogenitást a civilizáció felé vezető úton való eltérő 
pozícióvá alakították; az egyes pozíciók miértjére pedig a különböző 
kultúrák haladásának eltérő ritmusában találták meg a magyarázatot, 
mondván, az egymástól homlokegyenest eltérő társadalmak, haladási 
sebességüktől függően helyezkednek el ugyanazon út más fázisában. 
Az így felállított idősorban tehát gyorsabb és lassabb haladású teveka-
ravánok tartottak egyazon Mekka felé, mely azonban – lévén az elmélet 
eredendően eurocentrikus – inkább Párizsban volt.

Hogy mindez hihető, bebizonyítottnak hitt, végül pedig vitathatatlan 
közhely lehessen, ahhoz szükség volt a kialakulóban lévő történettu-
domány önlegitimációs útkeresésére is, mely a haladás miértjeinek 
feltárásával kívánt bekerülni a tudományok panteonjába. E folyamat 
eredménye a történelem mechanikus, determinisztikus folyamatként 
való felfogása lett: mivel minden társadalom ugyanazt a vonalat járja 
végig, ennek értelemszerűen mindenhol hasonló logika szerint kell 
végbemennie, így nyilvánvalóan léteznie kell egy olyan egységes 
szabályrendszernek (ez volna a karteziánus fejlődési paradigma ne-
gyedik eleme), melynek betartása garanciát jelent a haladásra. Ahogy 
Montesquieu fogalmaz: „Nem a szerencse irányítja a világ sorsát (…) 
Vannak általános okok, erkölcsiek vagy materiálisak, amik minden 
monarchiában érvényesülnek”.14Ezeknek az univerzális, „általános 
okoknak”, szabályszerűségeknek a kimutatása lesz a történész új 
feladata, mely vállalás szorosan összefügg saját intézményesedési 
igényével, valamint azzal a vágyával, hogy végre valódi tudományként 
(ne pedig művészetként) tekintsenek rá – márpedig a „valódi tudo-
mány” a 18. század végén még mindig a természettudomány. Ez azt is 
jelentette, hogy az önmagát tudósként elismertetni vágyó történésznek 
stratégiailag is fontos volt a történelmet, mint univerzális, szabályokon 
alapuló haladást felfognia, de, a korszak javarészt heterogén érdeklő-
désű tudósait (akik együtt művelték a természettudományt és a törté-
netírást, például a már említett, eredetileg matematikus Condorcet-t) 
elnézve mindez nemigen ütközött ellenállásba. Nem véletlen, s nem 
is egyedülálló a voltaire-i vágy: „Hamarosan talán a történelemben 
is végbemegy az, ami a fizikában történt (…) s az emberi nemet itt 
is a természetfilozófia módszere alapján fogják vizsgálni.”15 Ennek a 
felfogásnak a leképezéseként állapítja meg Condorcet, hogy „egy jó 
törvénynek a világ minden táján, minden ember számára egyaránt 
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egyformán érvényes”16, s ezt veszik át a függetlenné vált latin-ame-
rikai országok alkotmányozói is, mikor tükörfordításban másolnak át 
részleteket az USA 1787-es alaptörvényéből.17

A kialakított univerzális, egypályás, egyirányú és kiszámítható törvé-
nyek alapján működő fejlődési narratíva mindenesetre annak ellenére 
is pozitív nyomokat hagyott a latin-amerikai értelmiségben, hogy az 
saját régióját igencsak távol helyezte el az áhított célállomástól, a 
civilizáció állapotától. De vajon mi lehetett ennek oka?

II. Latin-Amerika: a civilizáció nyomában?

Tabula rasa: új országok, új kontinens

Ha a haladáseszme latin-amerikai sikerének kulcsát keressük, elsőként 
rá kell mutatnunk egy időbeli egybecsengésre: a karteziánus fejlődési 
paradigma és a latin-amerikai független államiság születésének közel-
ségére. „Kontinensünk népeinek szabad nemzetté válása egybeesett 
a határtalan haladás (progreso indefinido) koncepciójának világszintű 
fénykorával, mely minden 18. század előtti történetfilozófiától elütve 
Condorcetnél fogalmazódott meg először, és diadalmasan állta az 
elmúlt század eszméinek változásait, ma pedig mintha egyfajta val-
lásos hiedelmeket helyettesítő hit lenne a tömegek, s a fölöttük állók 
lelkében” – állapítja meg 1916-ban az uruguayi José Enrique Rodó.18

A vonatkozó forrásokat számba véve úgy tűnik, a független államiság 
egyfajta tabula rasa-érzettel járt együtt a latin-amerikai gondolkodás-
ban: a megszülető új államok gyorsan a zéruspontra helyezték magu-
kat a már említett, a barbaricumból a civilizáció felé vezető úton,19 és 
egy új élet kezdeteként értékelték saját szabadságukat, úgy látván, a 
megteendő út hosszú és nehéz,20 de a folyamatos fejlődés – a fő gát, 
a gyarmati függőség legyőzésével – biztosított. Ennek a hosszú időre 
dogmatikussá váló, identitásba vésődő önpercepciónak a megérté-
séhez azonban nem árt négy dolgot figyelembe vennünk. Egyrészt, 
hogy az újdonságérzetnek és a pozitív jövőbe vetett hitnek megvoltak 
a sajátos, Hódításig visszavezethető előzményei a latin-amerikai gon-
dolkodásban is, amit a korszakban különböző külföldi szakvélemények 
erősítettek tovább. Másrészt, a „függetlenségi harcok” nemzetépítő tö-
rekvéseinek középpontjában a „spanyolok” ellenségként való megkép-
zése állt, ami beazonosíthatóvá tette a még meg nem valósult nagyság 
legfőbb akadályát, melynek legyőzésével a biztató jövő karnyújtásnyira 
került. Végül nem árt észben tartanunk a – már csak önlegitimációs 
célokból is optimista jövőképpel kecsegtető – nacionalista propaganda, 
illetve a kibontakozó romantika szabadságkultuszának hatásait.
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Az „új ország”-érzet gyökerei a gyarmatosításig (az újdonság első fel-
fedezésének koráig) nyúlnak vissza, szolgaian olvasztva be Amerika 
európai reprezentációját saját identitásukba, annak ellenére is, hogy 
azt jól kivehető érdekekből fakadó mítoszok táplálják (pl. Kolumbusz 
megfelelési vágya megbízói kereskedelmi érdekeinek elvezet a „pa-
radicsomi Amerika” toposzának megalkotásához), sajátosan európai 
mentális-kulturális keretben és szókészlettel (Kolumbusz leírásai 
Kubáról például jól hasoníthatók a reneszánsz festmények Édenkert-
ábrázolásához).21 Ahogy José Santos Herceg fogalmaz: „Európa 
Amerika-képét eltulajdonítják, és, ami igazán meglepő, maguk az 
amerikaiak veszik át saját világuk ábrázolásaként.”22

A független államiság kivívásával ezen újdonság újrafelfedezésé-
nek lehetünk tanúi (ha egyáltalán a köztes időben elillant volna Ame-
rika fiatalsága: igen találónak érezzük Leopoldo Zea megjegyzését 
„Amerika folyamatos újdonságáról”23), melyet egészségtelenre tápláltak 
azok a várakozások, melyek Latin-Amerikát a jövő kontinenseként tün-
tették fel. A pozitív jövőkép országos és kontinentális szinten egyaránt 
megjelent, és legalább a függetlenség centenáriumáig szilárdan állt a 
lábán, alig változó stratégiákra építve érveit: ezeknek nemzeti szinten 
két modelljét említjük meg.

A Tomás Pérez Vejo által Humboldt-szindrómaként jellemzett modell 
gyarmati kori toposzokat (leginkább a kimeríthetetlen gazdagságú föld 
toposzát, melyre az Eldorádó-mítosz is épült) ötvözött a függetlenségi 
háborúban megteremtett ellenségképpel: az így kialakított elképzelés 
szerint az eljövendő aranykort egyedül a spanyol/portugál adminisztrá-
ció késleltette mindezidáig, az akadályok elhárultával azonban a felvi-
rágzás elkerülhetetlen.24 A nemzetépítés későbbi fázisában jelentkező 
külföldi tudós/nyugati utazó-modell ezt leegyszerűsítve próféciaként 
tételezte az országában megfordult külföldiek pozitív ország/fajleírá-
sait, azokat rendre a (paraguayi, argentin, stb.) faj eljövendő fényes 
jövőjének bizonyítékaként összegezve.25

A kontinentális szintű jövőképek konstrukciójában kiemelkedő a nyu-
gat-európai tudósok (néhol félreértett26) véleményének átvétele, mely 
két dologhoz vezet: a jelen – néhol már-már indokolatlanul – kritikus 
szemléletéhez, illetve – a megfelelő receptek, szabályok betartása 
esetén – a fényes jövő képéhez. E jövőképek a spanyol és a portugál 
nyelvterületen egyaránt képesek a földrész fényes lehetőségeitől (álta-
lában a természeti kincsek gazdagságától) egészen addig az állításig 
eljutni, miszerint Latin-Amerika az „emberiség legfiatalabbjaként” képes 
lehet megújítani a „vén kontinens betegeskedő szervezetét”27, mivel 
Latin-Amerikának „sajátos küldetése van: ő fogja befejezni azt, amit 
Európa nem tudott elérni.”28
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telének idejét is megpróbálják megjósolni; többségében beérték a 
lemaradás okainak kifejtésével és ezek leküzdésének módszertanával. 
A 18-19. században négy jelentősebb, axiomatikus igényű argumen-
táció formálódik Amerika lemaradásának megokolására; java részük 
kontinensen kívüli tudósok-értelmiségiek írásművein alapul, és már a 
függetlenségi harcok előtt készen áll. Lássuk, milyen úton ágyazódnak 
be mindezek a latin-amerikai önképbe!

A lemaradás és a remény argumentációi

A század folyamán Latin-Amerikában születő könyvtárnyi esszé, pub-
licisztika és tanulmány, ahogy említettük, alapvetően négy argumentá-
ciót kombinál össze ok-okozati összefüggésekké, hogy aztán általában 
két alapvető megoldást/ellenszert javasoljon rájuk. Tudományágak 
szerint elkülönítve nevezzük e négy érvelést klimatikus, demográfiai, 
biológiai és társadalmi argumentációknak.

A klimatikus argumentáció egy 18. századig visszanyúló vitán alapul, 
mely determinista alapokra helyezte a haladás és az éghajlat összefüg-
géseit, abból kiindulva, hogy a klíma nemcsak nagyban meghatározza, 
de be is határolja az adott területen élők lehetőségeit (államformáját, 
gazdaságát, társadalmát), ezzel mintegy kijelölve fejlődési pályájukat, 
s láthatóvá téve jövőjüket. Képviselőinek vizsgálatunk szempontjából 
legfontosabb megállapítása az volt, hogy Amerika trópusi éghajlata, 
a Montesquieu által ideálisnak tételezett mérsékelt égövvel szem-
ben – legjobb esetben is – lassú haladást tesz lehetővé. A gondolat 
kifejlésének és elterjedésének megalapozója a francia természet-
tudós, George-Louis Leclerc Buffon volt, aki a nedves, trópusi, és 
szerinte alapvetően hideg (!) éghajlatból vezette le Amerika gyermeteg 
civilizációs állapotait, annak negatív hatásait főként a flóra és a fauna 
(nagytestű állatok és nagyméretű növények hiánya, az Európából ho-
zott állatok szaporodásképtelensége amerikai földön, a növényfajták 
szűk spektruma), mellékesen pedig az ott élő (vad, gyenge, alacsony) 
ember tökéletlenségével illusztrálva.29 Buffon utódai (leghatásosabban 
Cornelius De Pauw30) az elméletet tovább görgetve, azt faji síkra terel-
ve a klímát (tágabban a földrajzi környezetet) jelölték meg az amerikai 
ember degeneráltságának, alacsonyrendűségének forrásaként is, sötét 
perspektívákat vetítve ezzel előre számukra. Bár a négy axióma közül 
ezt vitatták leginkább (elősorolva a csak Amerikára jellemző növény- és 
állatfajokat, sőt, gyakran érvelve a kontinensen található patagón óriá-
sokkal is!), hatását jól mutatja, hogy César Zumeta még 1899-ben is, 
erősen beletörődve így fogalmaz híres, El continente enfermo („Beteg 
kontinens”) című esszéjében: „bármilyen fajok is lakják, a forró égövön 
mindig is lassú haladású civilizáció uralkodik majd; bármilyen arra irá-
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gyors kudarcra van ítélve”.31 A tézist – az éghajlat megváltoztatásának 
lehetetlensége miatt – megoldani nem, legfeljebb különböző érvekkel 
elhárítani lehetett, mint azt sokan meg is tették – ennek ellenére ég-
hajlat-rassz, éghajlat-mentalitás kapcsolatban is gyakran előkerült a 
fejletlenség okaként, és erejét jelzi, hogy Emilio Rabasa még 1920-ban 
is szükségét érzi, hogy terjedelmes lábjegyzetben cáfolja a Le Bon által 
sokadszor megismételt tételt.32

A demográfiai argumentáció hívei szintén a földrajzi környezetben, 
de annak egy ember által jobban befolyásolható szegmensében, az 
alacsony lélekszámban, illetve népsűrűségben keresték a lemaradás 
okait. A problémát a 18.-19. században tudósok hada igyekezett 
megokolni, elsősorban biológiai és geológiai magyarázatok útján. 
Az alacsony szaporulatot egyrészt a bennszülöttek enerváltságával, 
aszexualitásával (Buffon, Kant, Comte, stb.), másrészt a szegényes 
állatvilág nyújtotta elégtelen táplálkozással (ahogy Hegel fogalmaz, egy 
amerikai marha elfogyasztása egy európai fecskéével ér fel), illetve 
a (nemrég még víz alatt lévő33) kontinens nagyszámú mocsarának 
mérgező hatásaival (Voltaire) magyarázták. A problémát érzékelve 
mind a 19. század közepén az argentin Sarmiento, mind évtizedekkel 
később a bolíviai Alcides Arguedas országa végtelen, lakatlan területeit 
említi a civilizáció elérésének legfőbb gátjaként;34 a megoldást – sokak 
társaságában – a (mennyiségi és minőségi) betelepítésben látják. Ezen 
a ponton ugyanakkor az érvelésbe rendre belép a biológiai/faji elem is: 
a kívánatos betelepülő ugyanis szükségszerűen európai. Ahogy Jesús 
Arango Caro fogalmaz, „Kolumbia érdekében kiemelkedően fontos a 
minőséget, [vagyis] a betelepülő faját nézni”.35 A stratégia mintájául 
sokáig a 18-19. századi Egyesült Államok szolgál; a huszadik század 
elejének vissza- és előretekintésre kötelező kulcspontján, az 1910-es 
centenáriumi ünnepségekkor azonban már a kontinentális példakép is 
adott Argentína személyében, amivel körvonalazódni látszik a fejlődés 
latin-amerikai modellje. Mivel ekkorra már széles körű konszenzus 
alakult ki arról, hogy a fejlettség eléréséhez vezető argentin út sike-
rének (korabeli kifejezéssel, „a civilizáció meghódításának”) kulcsa a 
bevándorlási politika volt, a gazdaságot fellendítő migrációs politika 
kérdése (melyben rendszerint benne rejlik a fejlődés demográfiai-faji 
magyarázata) még az első világháború előestjén is fontos téma (sőt, 
ahogy a mexikói Francisco Bulnes fogalmaz: „élet-halál kérdés”36) a 
kevesebb sikerrel (vagy kifejezett kudarccal, lásd Mexikó esetét) járó 
országok közéletében.37

A bevándorlásról szóló vita ugyanakkor elvezet a biológiai/faji ér-
velésig is, mely a századfordulón éli virágkorát, Latin-Amerikában 
főképp Spencer, Le Bon és Gobineau írásaira építve. Ennek ariszto-
telészi alapvetése a szolgaságra született népek toposza, mely a 18. 
században, a már említett módon klimatikus alátámasztást kap (az 
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s melyet egy évszázaddal később tovább erősítenek a pozitivista em-
bertudományok „eredményei” a pszichológiától (Carlos Octavio Bunge) 
a frenológiáig (José Francisco López). Magát a haladás diskurzusát 
ismerve nemigen lepődhetünk meg a tudományosság súlyával megtá-
masztott fajelméleteken, mert azok ugyanazt a hierarchikus felépítést 
használják a társadalmon belül, amit a haladás – országos, vagy regi-
onális szinten – az idő síkjába vetít. A határvonalak azonban itt talán 
még erősebbek: az egyes fajok sorsa születésükkor eleve elrendelte-
tett, civilizálódásuk külső beavatkozás nélkül, endogén módon elkép-
zelhetetlen, s természetesen különösen igaz ez a nem-európai fajokra, 
esetünkben többnyire – de távolról sem kizárólagosan38 – az indián la-
kosságra. A megoldást már a 19. század közepén is a „kifehérítésben”, 
vagyis az európaiak számbeli fölényének biztosításában (kvázi egy 
új, amerikai Európa megteremtésében) látták, ami a századfordulóra 
több helyen (pl. Kubában és Brazíliában) a hivatalos politika rangjára 
is emelkedett. Ennek eszköze a betelepítés volt, melynek könnyen 
mottósítható ideológiája a szokásos esszencializmussal tett egyenlő-
ségjelet europeizálás és haladás közé (Alberdivel élve: „a kormányzás 
betelepítés”). E nagypolitikában is kulcskérdéssé váló problémának 
aztán a pozitivizmus térhódításával jócskán bővült a szókincse (és 
az áltudományos érvkészlete) például a „vérfrissítés” (Javier Prado), 
vagy „vérátömlesztés” (Benigno Malo, Jesús Arango Caro) kifejezések 
diskurzusba emelésével. A különböző dialektikus elméletek hatására 
a tizenkilencedik század harmadik harmadában nem volt ritka a bete-
lepítés preventív módszerként való láttatása sem: az európai túlsúly 
biztosítása a civilizáció minél gyorsabb meghódítása mellett egyúttal az 
indiánokkal vívott faji háború elkerülését is célozta. Ahogy az ecuadori 
Benigno Malo fogalmaz: „Az alsóbbrendű fajok kiirtása olyan bűn len-
ne, ami sosem jutna eszébe a humánus spanyol fajnak. (sic!) (…) De 
hogyan kerüljük el kettejük összecsapását? A bevándorlással jócskán 
megnövelve az európaiak számát. Így erejük tudata biztonságérzetet 
ad nekik, és a gyengék természetes védelmezőjévé teszi őket.”39  
A társadalombiológiai feszültség-levezetés ilyen formája mellett a be-
telepítés erkölcsi-pedagógiai alátámasztása sem hiányzott: Mexikóban 
számos liberális vélte úgy, az európaiakkal való keveredés az egyetlen 
útja „az indián civilizált életbe való felemelésének”.40

A sokszor bántó egyszerűsítések ellenére ugyanakkor csaknem min-
denki számolt azzal, hogy a „felemelés” kizárólag előnyös keveredéssel 
nem megoldható: nem csodálkozhatunk azon, hogy kevesen ajánlották 
a kontinens bajaira unikális gyógymódként az európai bevándorlást. 
Annak hatását ugyanis megkérdőjelezte az a számos szerző által to-
vábbgondolt buffoni tétel, mely az Amerikába áttelepített európai állatok 
elsatnyulásáról és szaporodásképtelenségéről szólt. Az elméletet az 
állatról az emberre átültetve aggályosnak tűnt, vajon a latin-amerikai 
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Ebben a kontextusban a földrajzi mellett kiemelt szerepet kapott 
atársadalmi környezet szerepének elemzése is, főként azért, mert a 
nehezebben megregulázható természettel szemben ez könnyebben 
megváltoztathatónak tűnt. A számos társadalmi problémát közös ne-
vezőre juttatva a 19. század második felének esszéistái a rend (a sok 
helyütt a függetlenség kivívása után is folytatódó belharcok, a sokáig 
eldöntetlen politikai berendezkedés [lásd a centralizmus-föderalizmus 
vitát]), illetve a szervezettség (a politikai kultúrában, az államszerve-
zetben, az oktatásban) hiányában jelölték meg a lemaradás fő forrá-
sát.41 Ennek okaként a tapasztalatlanságot nevezték meg: szokás volt 
a függetlenség utáni időszakot egyfajta formatív periódusnak tekinteni, 
melyet a haladáshoz vezető út előszobájaként értelmeztek.42 A problé-
mát tudományos síkra átvetítők úgy vélték: mivel a történelem világos 
szabályrendszeren alapul, elsősorban törvényeinek megismerése, 
elsajátítása és alkalmazása az, ami elengedhetetlen a káosz meg-
szüntetéséhez és a felzárkózás megkezdéséhez.43

A tennivaló mindenki számára egyértelműnek tűnt: a jövőterveknek a 
kezdetektől kiemelt része volt az oktatás fejlesztése; a kései klasszicis-
ták (Bello), a romantikus civilizátorok (Echeverría, Alberdi, Sarmiento), 
és a pozitivisták egyaránt középpontba helyezték, úgy is, mint a ká-
oszból kivezető utat, úgy is, mint a szellemi önállóság elérésének útját 
(„Chilei fiatalok (…) törekedjetek a gondolkodás függetlenségére!”, így 
Bello44) és úgy is, mint a modernizáció eszközét. Mindennek azonban 
nemcsak pragmatikus, de szimbolikus vonatkozásai is vannak, melyek 
elvezetnek az önértékelés képiesítéséig és az imaginárius latin-ame-
rikai sors narratívájáig is. Lássuk miként!

A testet öltött jelen: a gyermeki Latin-Amerika

A nevelés és az oktatás szerepének fentebb taglalt kiemelése aligha 
tekinthető véletlennek egy olyan kontinens esetében, mely hosszú 
időn keresztül folyamatosan gyerekként vizualizálta, sőt, vizualizálja 
önmagát.45 E kép kialakulása jól köthető a haladás koncepciójának 
fejlődéssé való átalakulásához, vagyis ahhoz az antropomorfizáló fo-
lyamathoz, melynek során az „új országból” előbb „fiatal ország”, majd 
a képi ábrázolásokban gyerek lesz. E folyamat során – nyilvánvalóan 
javarészt tudattalanul – a történelemről és a jövőről való gondolkodás-
ban összemosódik az egyes ember és az emberiség fejlődése, vagyis 
a történelem előrehaladása – Szent Ágoston nyomán – párhuzamba 
kerül az ember biológiai fejlődésével, azzal a különbséggel, hogy 
– Fontanelle-nek megfelelve – a gyerekéveket és az ifjúságot nem 
öregedés, hanyatlás, majd pusztulás követi, hanem az örök felnőtt-
kor.46 Ebben a folyamatos érési, tökéletesedési folyamatban ábrázolja 



V
il

á
g

-n
é

ze
t

12
5magát gyerekként Latin-Amerika, ismét csak átvéve az európai (esz-

mei) és az észak-amerikai (képi) mintákat. A brazil író, Joaquim Maria 
Machado de Assis úgy fogalmaz egy 1884-es novellájában: „Egy olyan 
gyerekhez hasonlítanám Brazíliát, aki még csak mászik, s majd csak 
akkor kezd járni, mikor már számtalan vasút hálózza be.”47 Minden-
nek képi kifejeződéseként a századfordulón latin- és észak-amerikai 
karikaturisták is sokszor bújtatják iskolai uniformisba, s még többször 
helyezik Uncle Sam tanítói/szülői felügyelete alá a latin-amerikai or-
szágokat szimbolizáló gyerekeket.48 (Vö. 3. ábra) A brazil köztársaság 
nagy visszhangot kiváltó kikiáltása (1889) mellett ugyanebben az 
időszakban a karibi térségben is számos alkalom nyílik a nemzetközi 
összehasonlításra többek közt a spanyol-amerikai háború (1898) 
vagy a haiti-német konfliktus (1902) miatt. (Vö. 1-2. ábra) Amint a lenti 
képeken is jól látható, mind a kubaiak, mind a haitiak apró termetű, 
fekete bőrű gyerekként, vagy ritkábban törpeként jelennek meg az 
amerikai ábrázolásokban.49 A párhuzamos latin-amerikai anyagokban 
a különbség legtöbbször annyi, hogy a térséget szimbolizáló gyerek 
bőrszíne nem fekete.50

Az írott és vizuális források által sugallt ön- és fejlődéskép tehát 
kétségtelenül egy út legelején (a csecsemő- vagy kisgyerekkorban) 
rögzítette Latin-Amerika helyzetét – de egy olyan útén, mely téved-
hetetlenül a civilizáció (a felnőttkor) felé vezetett, s melyen tapasztalt 
vezetők vigyázták és kalauzolták (de nem kontrollálták és irányították!) 
a biztos előrehaladást. De vajon milyennek képzelték az út végét?

Milyen jövőt képzeltek?

Hogy hogy is nézett ki az elképzelt távoli jövő, arról egy, az 1980-as,’90-
es években elkezdődő kutatástörténeti folyamatnak köszönhetően 
tudunk egyre többet. Ekkor kezdték el ugyanis az egyre inkább a 

1-3. ábra: Kuba-, Haiti- és Közép-Amerika ábrázolások a korabeli 
amerikai sajtóban (1898, 1902, 1904). Forrás: Minneapolis Tribune, 
Philadelphia North American, Seattle Post-Intelligencer.
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irodalomtörténetének korpuszát visszamenőleg is kiterjeszteni (vagyis 
a műfaj előtörténetét utólag rekonstruálni), a műfaji gyökerek kutatása 
során pedig több olyan, 19. századi szöveg is előkerült, ami évszáza-
dos távlatban gondolkozott a kontinens jövőjéről.51

A Mexikó leginkább zűrzavaros időszakában, 1844-ben egy 
Fósforos-Cerillos álnéven publikáló író52 tollából született ős-sci-fi, a 
„México en el año 1970” („Mexikó 1970-ben”) például az ország tár-
sadalmi problémáinak megoldódását, valamint a technika fejlődését 
várta a következő századtól. A mindössze kétoldalas, az El Liceo 
Mexicano című kérészéletű folyóiratban megjelent mű a kilencvenéves 
Don Próspero és unokaöccse közti párbeszéden keresztül mutatta be 
e tendenciákat: a légiközlekedés, a távközlés és a valóságábrázolás 
forradalmát (a léghajó, a telegráf és a daguerrotípia tömeges elérhe-
tősége révén), a korrupció megszűnését (az évek óta első, korrupción 
ért tisztségviselő biztos halálbüntetésre számíthat), illetve a kulturális 
intézmények számának megsokszorozódását.53

A brazil liberális polihisztor, Joaquim Felício dos Santos 1868 és 
1872 közt az O Jetiquinhonha című lokális hetilap hasábjain, folyta-
tásokban közölte a „Páginas da história do Brasil escripta no anno 
de 2000” („Fejezetek Brazília történetéből, papírra vetve a 2000-ik 
évben”) című fikciósorozatát. Ebben az uralkodó, II. Péter egy médium 
hipnózisának segítségével 2000. január 1-jén ébred, az ország, amit 
talál, pedig merőben elüt az általa hátrahagyottól. A decentralizált Bra-
zíliai Egyesült Államokban az uralkodó szobra helyén a köztársaságot 
szimbolizáló Tiradentesé áll, a császári leszármazottak dolgos földmű-
vesként keresik kenyerük a távoli Itáliában, miközben az ország élén 
egy indiai és afrikai felmenőkkel rendelkező elnök áll. Fósforos-Cerillos 
víziójához hasonlóan itt is lezajlott a légiközlekedés és a kommunikáció 
forradalma, és átrendeződtek a világ erőterei is: európai diákok érkez-
nek Brazíliába tanulni, mert az ország többé nem alárendeltje, hanem 
riválisa a vén kontinensnek.54

Világos tudatában annak, hogy az utópiák jövőképeiben milyen 
fontos szerepe van az adott társadalmi jelen kritikájának, rá kell 
mutatnunk arra is, hogy a sci-fik jól mutatják az adott társadalom 
imaginárius haladási irányát is, vagyis azt a sorsnarratívát, melyet az 
adott korszak egyes képviselője magáénak vallott, s így nemzetének 
vagy az egész emberiségnek elképzelt. E korai sci-fik a szükségsze-
rű haladás fentebb elemzett elvét tudat alatt alkalmazva jutnak el a 
kiábrándító jelenből a boldog jövőig. De vajon mikor és miért tört meg 
ez az optimizmus?
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7III. Törés, hosszú átmenet vagy együttélés?

Hans Blumenberg mára már szállóigévé vált szavai szerint „a korszak-
váltásoknak nincsenek tanúi”,55 s ez legfőképp a korszakok (s így hatá-
raik) utólagos, konstruált volta miatt igaz. Különösen nehéz a helyze-
tünk, ha mentalitástörténeti töréseket keresünk, a kollektív mentalitások 
változásai ugyanis jóval lassabbak a politika- vagy hadtörténet mozgá-
sainál, jóval kevésbé kvantifikálhatóak a gazdaságtörténet ciklusainál, 
s csak igen ritkán köthetőek konkrét eseményekhez. Vannak ugyan 
olyan kataklizmák, amelyek alapjaiban rengetik meg önértékelésünket 
(például az 1898-as spanyol-amerikai háború a spanyol identitást), de 
számuk csekély: ha a közvélemény-kutatások révén statisztikailag is 
jobban követhető jelenkori eseményeken tekintünk végig, láthatjuk 
például, milyen csekély mértékben hatott a politikatörténetileg egy-
értelmű korszakhatárként értelmezett rendszerváltás értékrendünkre 
vagy történelemképünkre.56 Esetünkben ugyanakkor további olyan 
lehetséges nehézségek is felmerülnek, amik miatt nehéz határozott 
választ adnunk a jövőkép megváltozásának pontosabb mikorjára. 
Egyrészt, kontinentális jövőképekről beszélvén eleve számolnunk kell 
a hatalmas földrajzi terület adta heterogenitással, másrészt, az egyes 
társadalmakon belüli politikai-értékrendbeli különbségekkel, továbbá 
a kulturális, politikai és tudományos szektorok fejlődés- és jövőképe 
közti aszinkronitással. Hogy csak két példát említsünk: a területének 
felét rövid idő alatt elvesztő Mexikóban a 19. század közepén (tehát a 
fejlődésbe vetett hit hipotetikus zenitjén), Porfirio Díaz diktatúrája előtt 
a nemzethalál rémképe aktívan jelen volt a helyi – főként konzervatív 
– sajtóban, míg a második világháború után (bőven tehát az Anderle 
és Cândido által a húszas-harmincas évekre tett paradigmaváltás 
után), az ötvenes évek gazdasági prognózisaiban töretlennek tűnt az 
optimizmus a felzárkózásban a csodaszer (importhelyettesítő iparosí-
tás, befelé fordulás) megtaláltával. Mindez arra int, hogy ne valami-
féle töréspont keresésére vállalkozzunk, hanem inkább olyan okok, 
folyamatok kronologikus összegyűjtésére, melyek a negyvenes évek 
végétől lehetővé tették a függő fejlődés paradigmájának kidolgozását, 
mely aztán a társadalomban is fokozatosan szükségszerű fejlődés 
elképzelésének alternatívájává (de nem rögvest helyettesítőjévé) vált.

A válságpercepció és válságbeszéd első, valóban kontinentális lépté-
kű megjelenései közvetlenül a századfordulóra tehetőek, amiben azon-
ban épp úgy szerepe van az 1898-as, Kubában lezajló spanyol-amerikai 
háborúnak, mint a fin de siècle Franciaországa szociológiai divatjainak, 
és a világ, benne Latin-Amerika sajtója radikális átalakulásának.57

„A vereség az értékek és nézőpontok zavarát hozta el számunk-
ra”58 összegzi 1925-ben José Vasconcelos az 1898-as spanyol-ame-
rikai háború kimenetelét és következményeit, e zavarodottság pedig 
leginkább abból a kognitív disszonanciából adódott, ami az Egyesült 
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8 Államok latin-amerikai világképben elfoglalt igen magas helye, és 

az ország saját érdekeit követő, Latin-Amerika számára nem épp 
üdvös ’98-as (és azt követő) viselkedése között húzódott. Másként 
fogalmazva, arról volt itt szó, hogy a Latin-Amerikában gazdasági 
szempontból hosszú évtizedek óta modellként kezelt Egyesült Álla-
mokról (José Enrique Rodó jogosan beszél egyenesen északimádatról 
[nordomanía], vagyis az USA szélsőségesen pozitív megítéléséről a 
’98 előtti latin-amerikai közvéleményt jellemezve59) kiderült, hogy a 
déli szomszéd haladásának elősegítésénél fontosabb számára saját 
gazdasági és társadalmi válságainak orvoslása. Ez azt is jelentette, 
hogy a világkép egyik sarokpontja, egy igazi példakép, orientációs pont 
mozdult ki a helyéből (emlékezzünk csak a déli gyermekeket gyámolító 
Uncle Samre a századfordulós karikatúrákon), ami a világban elfoglalt 
saját hely újragondolására késztetett. Mindez azonban huszadik szá-
zad első évtizedében még nem annyira egy új, kiformált és koherens 
világmagyarázatban, hanem sokkal inkább a veszélyeztetettségérzet 
növekedésében és egyfajta orientációs tanácstalanságban mutatkozott 
meg. Ekkor képződtek meg az Egyesült Államoknak, mint potenciális 
ellenségnek a körvonalai,60 a helyére állítandó új példaképről ugyanak-
kor nem alakult ki konszenzus, ami gyengítette a konzisztens, pozitív 
jövőbe vetett hitet és növelte a magárahagyatottság érzetét.

Ismervén a latin-amerikai értelmiség fokozatos eloldódását Spa-
nyolországtól és közeledését a francia szellemhez a 19. század utolsó 
negyedében,61 nem meglepő, hogy a válságbeszéd először a korabeli 
francia szociológia hangján szólal meg. Ennek egyik, kontinentális 
szintű kulcseleme a betegség-metafora alkalmazása: a gyermek-kon-
tinensből, főképp Le Bon-i hatásra beteg földrész lesz, először a már 
említett venezuelai César Zumeta El continente enfermo („A beteg kon-
tinens”, 1899) című esszéjében, majd sorra a három argentin, Agustín 
ÁlvarezManual de patología política („A politikai patológia kézikönyve”, 
1899), Carlos Octavio Bunge Nuestra América („A mi Amerikánk”, 
1903), és Manuel Ugarte Enfermedades sociales („Társadalmi beteg-
ségek”, 1905), illetve a bolíviai Alcides Arguedas Pueblo enfermo(Beteg 
nép, 1909) című műveiben. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy bár 
ezen írások szomorú jelenbeli állapotokat rögzítettek, eszmefuttatásaik 
még képesek voltak nemcsak lokalizálni a baj (általuk vélt) forrását 
(az indiánt), vagyis megnevezni a betegséget okozó „bacilust”, de a 
vérfrissítéssel vagy fajjavítással felkínálni a lehetséges gyógymódot is 
– vagyis a „betegségben” leküzdendő problémát láttak, melynek elhárí-
tásával folytatható volt az út a továbbra is látni vélt cél, a civilizáció felé. 
Ilyen szempontból a már többször említett José Enrique Rodó levele 
Alcides Arguedashoz a Pueblo enfermo kapcsán fontos különbséget 
rögzít, de ugyanarra a fejlődési irányra és pályára reflektál: „A bajok, 
melyeket ön oly dicséretes őszinteséggel és határozott érveléssel 
mutat be, nem csupán Bolíviára vonatkoznak; legnagyobb részben, 
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9különböző fokon ugyan, de spanyol-amerikai bajok, melyeket átme-

netieknek tartunk, s melyek ellen a jövőben való reménytől és hittől 
fűtve kell megküzdenünk. Ön a Beteg nép (Pueblo enfermo) címet adta 
könyvének. Én a Gyermek-nép (Pueblo niño) címet adtam volna.”62

A szükségszerű, lineáris fejlődés struktúrája tehát átvészelte a szá-
zad első évtizedét (elég csak az 1910-es centenáriumi ünnepségek 
túláradó optimizmusára gondolni), a második és harmadik azonban 
újabb alappilléreket ingatott meg: az Európa és a technika presztízsét.

Európa messianisztikus, civilizátori szerepének újragondolását az 
első világháború utáni Latin-Amerikában (is) magának az európaiság-
nak a változó önértékelése, vagyis a vén kontinens identitás- és sze-
repválsága okozta, mely a karteziánus paradigma szerkezeti alapjait is 
komolyan kikezdte. A Latin-Amerikába Ortega y Gasset közvetítésével 
eljutó Spengler-mű, A Nyugat alkonya a húszas-harmincas évek egyik 
legnagyobb hatású szintetizáló igényű történelemértelmezése a földré-
szen, mely „azonnal bestseller lesz”, és komoly hatást vált ki.63

Spengler ciklikus történelemszemlélete két jelentős ponton különbö-
zik el a karteziánus paradigmától. Egyrészt a Grande Guerre kollektív 
európai megélését leképezve szakít az emberiség folyamatos érését 
tételező modellel, ahol a gyermek- és ifjúkort az örök felnőttkor köve-
ti. Spengler magaskultúrái a kiteljesedés, a csúcspont elérése után 
a hanyatlás fázisába érnek, hogy aztán életerejüket és dinamikájukat 
vesztve visszatérjenek „történelem nélküli” „őslelkiségükbe”. Másrészt, 
Spengler világtörténelmi látásmódja felborítja azt a hallgatólagos karte-
ziánus megegyezést, mely egyenlőségjelet tesz Európa és civilizáció 
fogalma közé, s mely ennek megfelelően csupán egyetlen, egyete-
mes, európai fejlettségi szint felé haladó fejlődési pályát feltételez: az 
egymást követő, és egymástól független (többek közt afrikai, ázsiai és 
latin-amerikai) magaskultúrák autonóm, organikus fejlődésmodelljével 
megadja a civilizáció, s ezzel együtt a fejlődés pluralitásának lehető-
ségét, egyszersmind pedig saját életciklusának végeztével Európa és 
a Nyugat bukását is elkerülhetetlennek látja. Latin-Amerikára nézvést 
ennek két következménye van: egyrészt az Európában, mint példa-
képben való elbizonytalanodás, melynek egyenes következménye 
az eurocentrikus világkép megkérdőjeleződése; másrészt a két fő 
példakép, az Egyesült Államok és Európa szerepének inflálódásával 
egyfajta befelé, az autochton elemek, vagyis az indiánok felé fordulás, 
mely egyszersmind az állandó jövőbe tekintést is a múlt felé billentet-
te.64 Hangsúlyoznunk kell: Spengler elmélete nem a teljes reményvesz-
tés, hanem épp ellenkezőleg, a belülről kiinduló emancipáció irányába 
terelte a latin-amerikai értelmiséget; már formálódóban vannak az 
önálló latin-amerikai fejlődési út gondolati keretei – „csak” a fejlődési 
pálya íve más, mint azt majd a negyvenes évek teoretikusai felvázolják.

A másik fontos változás szintén a tízes évek világégéseihez köthető. 
A folyamatos fejlődés leglátványosabb legitimációs forrásának, a tech-
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0 nikának a szerepe ugyanis szintén az első világháború következtében 

értékelődik át. Ahogy már láthattuk, a XIX. század sci-fijeiben és a 
pozitivisták munkáiban egyaránt kiemelt szerepet kapott a tudomány 
segítségével folyamatosan fejlődő technika, s a kortársak számára 
egyértelműnek tűnt, az eljövendő század a technikáé lesz. Amint egy 
Buenos Aires-i lap 1901-es ábrázolásán (4. ábra) láthatjuk, a huszadik 
századot szimbolizáló, autón száguldó angyalalak vidoran int búcsút 
az elmaradottságot példázó, kisiklott, állaterőt használó lovaskocsinak, 
de ugyane lap a nők munkakörülményeinek az elektromosság térhó-
dításával bekövetkező forradalmát is előrevetíti.65

A tudományos-technikai fejlesztések tömeggyilkos felhasználásai 
az első világháborúban (pl. a mustárgázé Ypres-nél) azonban erősen 
megkérdőjelezték a tudomány és haladás szinonimitását. Az erre kül-
önösen érzékeny sci-fi irodalomban (Európában épp úgy, mint Latin-
Amerikában) a Nagy Háború után jól láthatóan megnő a disztópiák 
száma az utópiák rovására, s az is megfigyelhető, hogy a korábban 
főleg a különböző extrém természeti csapások hatásait taglaló apok-
alipszis-regényekben egyre hangsúlyosabban jelenik meg az ember, 
mint a katasztrófa okozója.66

A sérülékenység és elmaradottság érzetét tovább növelték a húszas-
harmincas évek fordulóján a nagy világválság gazdasági és társadalmi 
következményei. A túltermelési válság kártyavárként omlasztotta össze 
a monokultúrás, erősen exportfüggő latin-amerikai országok gazdasá-
gát: csak az 1929-33-as időszakban 69%-kal zsugorodott e szektor a 

4. ábra: Közlekedés a XX. században. (Francisco Fortuny) Caras y 
Caretas 1901/ 118.
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1régióban.67 A latin-amerikai nemzetgazdaságok ilyen drasztikus külső 

kitettsége, kiszolgáltatottsága és sérülékenysége alapélmény volt a 
neoklasszikus iskolán nevelkedett, de a negyvenes évek végétől azt 
erős kritikával illető közgazdászok számára, a kereslet visszaesése 
pedig társadalmi szinten különösen az agrárszektorban vezetett a 
munkanélküliség drasztikus megugrásához, megannyi személyes 
egzisztencia összeomlásán túl a gazdasági és társadalmi szerkezetet 
is nagyban átalakítva. A hirtelen magasra felcsapó agrár-munkanél-
küliségnek köszönhetően egész vidékek indultak a nagyvárosokba, 
melyek azonban, lévén kevéssé iparosodottak, nem tudták felszívni 
a munkanélküli tömegeket. Az így bekövetkező egészségtelen kény-
szerurbanizáció olyan szörny-városokat hívott életre, melyeket majd 
Carlos Fuentes és Sebastián Salazar Bondy mutat be röntgenszerű 
látleletekben az ötvenes-hatvanas években.

IV. Az elmaradottság teoretizálása: a függőség-elméletek

Mire tehát elérkezünk az általam szimbolikus évnek, de nem törés-
pontnak tekintett 1949-hez, részleteiben kész mindaz, ami ekkor 
kidolgozottabb elméleti keretet és szélesebb publicitást kap. Ez év 
január 20-án iktatják be másodszor is elnöki hivatalába Harry S. 
Trumant: ez az első ilyen alkalom, amit a tévé is közvetít. Truman 
második ciklusa kezdetekor, a Marshall-segély sikerén felbuzdulva 
meghirdeti az ún. Negyedik Pont-programot, mely a „gazdaságilag 
elmaradott területek” (underdeveloped areas) támogatását tűzi ki 
célul.68 Az egyébként mégoly nemes szándék (a „felzárkóztatás”) által 
vezérelt terv mellé a Kongresszus csak vonakodva és egy szerény 
összeg erejéig áll oda,69 a történészek azonban nem ebben látják 
a törést. Sokkal inkább a világ már meglévő politikai felosztását 
(az USA és szövetségesei kontra szovjet blokk) követő gazdasági 
kettészelésben: annak elmélyítésében, tudatosításában, hogy az 
elmaradottak (akik jó részét, ne feledjük, katonailag kevéssé érintett, 
gazdaságilag pedig nem sújtott, hanem éppenséggel felpörgetett a 
második világháború, mint Latin-Amerikát) olyan hajótöröttek, akik 
egyedül képtelenek partra evickélni.

Ugyanezen év májusában egy meggyőződéses neoklasszikusból 
– nagyrészt a már említett válság hatására70 – a gazdasági struktu-
ralizmus egyik alapító atyjává avanzsáló argentin közgazdász, Raúl 
Prebisch a CEPAL (az ENSZ által 1948-ban létrehozott Latin-Amerikai 
Gazdasági Bizottság) második ülésén, Havannában előadja neveze-
tes jelentését Latin-Amerika gazdasági problémáiról, mely kópiákban 
azonnal elterjed az egész kontinensen, s mely aztán az elmaradottság 
strukturalista elmélete, a függőség-elmélet és a világrendszer-elmélet 
egyik fő talapzatává válik majd.71
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2 Prebisch, majd az elméletére (is) építő dependencia- vagy füg-

gőség-iskola azzal képes az ötvenes-hetvenes évek közt hihetetlen 
izgalmat teremteni szakmai körökben, hogy globális koordinátákban 
gondolkodva képes koherens, gazdasági alapú teóriává fogalmazni a 
karteziánus paradigmával összeegyeztethetetlen anomáliák sorát, úgy, 
hogy közben annak minden fontos pillérét más megvilágításba helyezi. 
Történészek és közgazdászok a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulója 
óta jelentetnek meg átfogó elmélettörténeti munkákat a függőség-elmé-
letekről;72 az alábbiakban a több könyvtárnyi gazdasági elemzésből és 
vitaanyagból megpróbáljuk azokat a szegmenseket kiemelni, melyeket 
a karteziánus paradigma esetében is vizsgáltunk.

Mint korábban részletesen kitértünk rá, a karteziánus fejlődési pa-
radigma szerint a világ nemzetei egyetlen, lineáris pályán mozognak 
előre, egy egyetemes cél, a civilizáció elérése felé, melyet gazdasági 
szempontból az Egyesült Államok, kulturális szempontból Európa kép-
visel, s leglátványosabban a technikai fejlődés jelenít meg. A pályán 
való előremozgáshoz a lemaradottaknak a civilizált nemzetek által már 
elsajátított (valójában általuk kitalált) univerzális szabályrendszert kell 
megtanulniuk és betartaniuk, céljaik elérésében azonban a civilizált 
nemzetek issegítik őket. Erre a típusú fejlődésképre az egyéni sportok 
metaforáját szokás használni: a különböző sebességgel haladó futókét, 
vagy az ugyanarra a csúcsra egymástól függetlenül felkapaszkodó 
hegymászókét.

Ha röviden összegeznünk kellene ezzel szemben a függőség-iskola 
paradigmáját, az elsősorban az egyenlőtlen eloszlást és a saját érdek-
elsőbbségét használja fel a korábbi rendszer elemeire bontásához. 
Prebisch egyik kiindulópontja elmélete megalkotásakor ugyanis az, 
hogy a valóban fejlődés motorjaként tételezhető technika az anyagi 
erőforrásokhoz hasonlóan egyenlőtlenül oszlik el az ipari bázisú cent-
rum és az azt nyersanyaggal ellátó periféria közt, ez a viszonyrendszer 
(tulajdonképpen a nemzetközi munkamegosztás történetileg, a kapita-
lizmus kiépülésével kialakult struktúrája) pedig nem az kiegyenlítődés, 
hanem az egyre nagyobb különbség felé tart, mégpedig azért, mert a 
centrum országai ellenérdekeltek, a perifériáé pedig eszköztelenek a 
megváltoztatásában. Mivel ez a viszonyrendszer stabil, nem egy, 
hanem legalább két, egymással összefüggő fejlődési pálya létezik, 
amelyben az egyik érdekei nagyban meghatározzák a másik lehe-
tőségeit. Mivel ezek a fejlődési pályák nem egy irányba tartanak, így 
mechanikájukat értelemszerűen nem lehet őket egyetlen univerzális 
szabályrendszerre felépíteni, annál is kevésbé, mert a mechanikus 
modell, mint Theotonio dos Santos rámutat, ahistorikus: kizárja azt 
a nagyon is konkrét történelmi valóságot, amiben a viszonyrendszer 
kialakult és stabilizálódott, s amit André Gunder Frank a kapitalizmus 
születésével és elterjedésével azonosít. A testvéri egységben előre 
tartó világ helyett tehát két, egymástól egyre távolodó világot kapunk; 
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3hegymászórajok helyett egymásnak ellenérdekelt, radikálisan eltérő 

erősségű csapatokat, melyek közül az erősebb pontosan annyi teret 
enged a gyengébbnek, amennyi még nem sérti az érdekeit. Vegyük 
sorra röviden az elmélet számunkra fontos részleteit!

Ami a fejlődési pályák számát illeti, a radikális kettéválást a meny-
nyiségiről a minőségi szemléletre való áttérés hozza meg, ami André 
Gunder Frank „kettős társadalom”-kritikájából fakad. Gunder Frank azt 
a modernizációelméleti alapvetést kívánja cáfolni, hogy a tradicionális 
társadalmak a „tőke, intézmények és értékek” elterjesztésével modern 
társadalmakká alakíthatóak: „a fejletlenség nem az elavult intézmé-
nyek fennmaradásának vagy a tőke hiányának következménye (…) 
hanem éppen az a történelmi folyamat termeli ki, amelyik a gazdasági 
fejlődést is: magának a kapitalizmusnak a kialakulása”.73 Ez másként 
fogalmazva azt jelenti, hogy a „a fejletlenség nem egy, a kapitalizmus-
ról lemaradt, azt megelőző stádium, hanem annak következménye, s 
egyben fejlődésének egy sajátos formája is: a függő kapitalizmus.”74  
A fejletlenség (subdesarrollo) tehát nem a fejlettség hiánya, hanem 
egy saját, centrumfejlődéstől elkülönböző fejlődési út, melynek saját 
struktúrája és útja van. Erre épp a Prebisch által a lemaradásra aján-
lott gyógyszer, a gazdaság befelé fordulásának kudarca ébreszti rá 
dos Santost: „ha a belső piac felé forduló fejlődés képtelen lazítani a 
függőséget, maga a fejlődésünk az, amit függőnek nevezhetünk.”75  
A fejlődési pályák így tehát megkettőződnek (centrum- és perifériás/
függő fejlődésre), de vajon milyen irányban haladnak?

Ami a fejlődés irányát illeti, a függőség-elméletek elsősorban abban 
cáfolják a karteziánus elképzeléseket, hogy nem a centrum felé köze-
ledő, hanem attól távolodó mozgást lokalizálnak a periféria számára. 
Ennek miértjeit egy egyszerű, de logikus példán a brazil Manoel Bonfim 
már 1904-ben felveti: „Az új nemzeteknek százzal, míg a régieknek és 
kulturáltaknak ötvennel kellene haladnia; csak így érhetnék utol őket 
és élvezhetnék mindazokat az előnyöket, melyek a fejlett civilizációk 
sajátjai. Ehelyett azonban lassan, tízzel haladnak, vagyis lemaradnak, 
egyre távolodnak a modern civilizációtól.”76 Prebisch ezt a távolodó 
mozgást a nemzetközi kereskedelmen demonstrálja, hetven éves 
időtávban (1876-1946) összevetve a perifériás terméknek (egyben 
exportcikknek) számító nyersanyagok és a centrumterméknek számító 
iparcikkek árait, kettejük diszparitása révén (ugyanolyan mennyiségű 
nyersanyag árából az 1876-80-as ciklusban még 100, az 1931-35-ös 
ciklusban már csak 62 iparcikket lehet venni) rámutatva arra, hogy a 
nyersanyagot exportáló, iparcikkeket importáló latin-amerikai gazda-
ságok és a fordított utat bejáró nyugatiak között az olló nyílik, nem 
zárul;77 később ezt nevezi Arghiri Emmanuel egyenlőtlen cserének.78

Ez a távolodó mozgás, és annak okai természetesen alapjaiban 
változtatták meg a perifériarégiók és régi példaképeik, Európa és az 
Egyesült Államok kapcsolatát is. Mivel a függő viszony kialakulását 
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4 a centrum-periféria viszonyt történeti kontextusba helyezők (Gunder 

Frank vezetésével) egyértelműen a kolonizációhoz kötik, a távolodó 
mozgás, vagyis a periféria folyamatos leszakadása pedig távolról sem 
igazolja a gyarmatosító országok ideológiájaként szolgáló civilizációs 
missziót, a Nyugat a felzárkózás elősegítőjéből a leszakadás okozójává 
és fenntartójává lényegül, a gyarmati időszakban az európai államok, 
a huszadik században (főként a második világháború után) pedig a 
multinacionális nagyvállalatok révén.

Milyen Latin-Amerika-kép bontakozik ki ebből a harmadik világ 
egészére alkalmazott, de főként (szorosabb vagy lazább szálakkal a 
marxizmushoz és a strukturalizmushoz kötődő) latin-amerikai közgaz-
dászok, gondolkodók, elméletalkotók által kidolgozott, nagy részben 
saját valóságukra reflektáló elméleti modellből? A két, gazdaságelméle-
ti környezetből már az ötvenes években a kulturális identitásba átemelt 
kulcsfogalom véleményem szerint a sérülékenységé és a függőségé. 
A sérülékenység tudatosulása elvezet a jövőorientált önkép csapdájá-
nak felismeréséhez: a venezuelai Ernesto Mayz Vallenilla 1957-es El 
problema de América (Amerika problémája) című kötete a latin-ame-
rikai ember esszenciáját a „még-nem-létben” („no-ser-todavía”) véli 
megtalálni, utalva a jelennel való örök elégedetlenségnek a jövőbe 
vetett örök reménykedéssel való, cselekvést folyamatosan késleltető 
ellensúlyozására. Az apa-fiú kapcsolat függőséggé való átalakulása 
ugyanakkor az egyéniség elvesztésével fenyeget: az addigi példa-
képek, az USA és Európa radikális átértékelődésével Latin-Amerika 
gyökereit, múltját veszti, amitől tartalmatlannak, kiüresedettnek érzi 
saját identitását. 1950-es, klasszikus esszéjében, a „Laberinto de 
soledadban” („A magány labirintusa”) Octavio Paz rámutat: „A mexikói 
egész tradícióját rejtegeti. (…) A mexikói nem akar indián vagy spanyol 
lenni. Még csak tőlük származni sem akar. Megtagadja őket. És nem 
hajlandó magát meszticnek tekinteni, csak egy absztrakciónak (…) Így 
válik a semmi gyermekévé.”79

A század második felére tehát úgy tűnik, a haladásgondolat krízise, 
az addig legfőbb pozitív bizonyosságnak tekintett jövő bizonytalanná 
válása a jelen és a múlt újraértékelését is szükségessé tette. De milyen 
lenyomatokat hagyott mindez a latin-amerikai önértékelésben, s hogy 
látták mindezt maguk az érintettek?

Elmaradottság és latin-amerikai identitás a kvantitatív  
adatok tükrében

Az ötvenes évektől kezdődően immár kvantitatív adatsoraink is van-
nak a latin-amerikai önértékelésről, a világban elfoglalt hely érzetéről, 
főként szociálpszichológusok önsztrereotípiákra épített kutatásainak 
és felméréseinek köszönhetően. Vajon leképezik-e ezek a század 
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5második felének rossz közérzetét, lecsapódik-e mindez saját önérté-

kelésükben?
José Miguel Salazar a hetvenes évektől nagyjából az ezredfordulóig 

végzett önkép-vizsgálatokat több latin-amerikai országban; kutatása 
tanulságai szerint a latin-amerikai önértékelések mind nemzeti, mind 
kontinentális szinten negatívak, de az utóbbiak rendszerint kevésbé, 
mint az előbbiek: a latin-amerikaiság értékelése rendre pozitívabb, mint 
az venezuelaiságé, mexikóiságé, stb. Megfigyelhető, hogy a nemzeti 
pozitívumok sokszor lesznek egyben kontinentális tulajdonságok is, 
a negatívak viszont jóval kevésbé.80 Chilei kutatások ugyanakkor a 
kilencvenes évek elejétől számottevő javulást, s már enyhén pozitív 
önértékelést jeleznek, még ha csak lokális szinten is.81

De része-e a latin-amerikaiak önmagukról kialakított képének a 
lemaradottság, a fejletlenség? Számos, főleg a nyolcvanas-kilencvenes 
években végzett vizsgálat szerint igen. A már említett Salazar 1979-
től a kilencvenes évekig, nagyjából háromévente elvégzett kutatásai 
szerint a venezuelaiak lemaradott (atrasado) és anarchikus ország-
ként jellemezték hazájukat; e kép berögzülésében, mint Quintero 
kimutatta, nagy szerepe volt a koloniális, eurocentrikus történelmet 
közvetítő elemi iskolai tankönyveknek. Rivera Puerto Ricóban előbb 
gyerekekkel (1982), majd felnőttekkel (1991) elvégzett adatfelvételei 
arra mutattak rá, hogy az pozitív individuális értéktulajdonításokkal 
szemben a kollektívumot (a Puerto Ricó-i gyerekeket, illetve felnőt-
teket) már egyértelműen negatívan értékelték a megkérdezettek. 
D’Adamo és García 1995-ben publikált kutatásai alapján a sokáig 
Latin-Amerika bezzegországának számító argentinok önértékelését 
is az elmaradottság (subdesarrollo), a függőség (dependencia) és az 
instabilitás uralja,82 míg a brazilok által a latin-amerikaiaknak tulajdo-
nított négy legjellemzőbb tulajdonság közül kettő az elmaradottság és 
a szegénység.83

A világban elfoglalt periférikus helyzet tehát nem csak köztudott, de 
fontosnak érzett identitáselem is a huszadik század második felének 
Latin-Amerikájában. Már csak egy kérdésünk maradt: jelenti-e mindez 
a latin-amerikaiak depresszivitását, negatív világlátását is?

A válasz európai szemmel meglepő, de egyértelmű nem. A kolum-
biaiak, mexikóiak, peruiak, dominikaiak és venezuelaiak egyaránt a 
„vidám” jelzőt találták az egyik legkifejezőbbnek a latin-amerikaiak 
jellemzésére,84 a GDP-független HPI (Happy Planet Index) boldogság-
index legfrissebb, 2012-es listáján pedig hét latin-amerikai országot 
találunk az első tíz között. Számos okot kereshetünk ennek megoko-
lására, de egy biztosnak tűnik: nem a klasszikus nyugati logika segít 
majd megfejteni őket. A nyugati és a latin-amerikai értékrendszerek 
ezen különbségének felfejtésére azonban már egy másik tanulmány-
nak kell vállalkoznia.
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