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Zelei Dávid 

 

Van-e Európa? Létezik-e Latin-Amerika?  
Két kontinentális tudat analízise 

 
 
A címben feltett kérdésekre, földrajzi ismereteink biztos tudatában természe-

tesen csakis büszke igent válaszolhatunk: Európa természetesen létezik, Gibraltár-
tól az Urál-hegységig tart, Latin-Amerika meg az Egyesült Államok déli határától le 
egészen Tűzföldig. De vajon találhatunk e közös elemet a szláv nyelvét a cirill ábé-
cé betűivel papírra vető, ortodox misére járó bolgárban és a germán, protestáns, 
latin betűs svédben, hogy csak a felszínt súroljuk, és ne térjünk ki a gazdasági, tör-
ténelmi vagy társadalmi sajátosságok kiáltó eltéréseire? És összevethetjük-e vajon 
az áramról csak hírből halló hegyvidéki bolíviai indiánt, a haiti sátorvároslakót, vagy 
az Amazonas természeti népeit az átlag városi argentinnal? Más szóval: van-e, vagy 
létezett-e valaha olyan közös, kontinentális értékháló, amin – legyünk immár óva-
tosabbak – többé-kevésbé minden európai/latin-amerikai fennakad? 

 
A határok ingatagsága 
 
E kérdés megválaszolásának kísérlete előtt el kell oszlatni a földrajzi bizonyos-

ságba vetett magabiztos hitünket is: e rendszer korántsem áll olyan fix talapzaton, 
mint ahogy gondolnánk. A kontinensek természetföldrajzi vagy geológiai elkülöní-
tésének egy természettudományi értekezésben van, egy társadalomtudományi 
vizsgálatban azonban nincs létjogosultsága, éppen ezért a határok meghúzásához 
rendszerint szükségessé válik az olyan faktorok bevonása is, mint a nemzetállami 
vagy kulturális határok. Mindez több dolgot eredményez: egyrészt a faktorok elté-
rő súlyozása miatt különböző helyeken különböző számú kontinenst különböztet-
nek meg (számuk négy és hét között szóródik, de például hatkontinenses modellre 
több variáció is van); másrészt a közmegegyezéses határok által „kettévágott” or-
szágokban kettős, de nem hibrid, hanem versengő identitások jönnek létre (elég e 
kérdésben csupán az európai/ázsiai önértelmezés között ingázó Törökország vagy 
Oroszország példáját említenünk1); harmadrészt maguk a határok is ingatagok. 
Timothy Garton Ash találóan jegyzi meg: „Európa keleten nem hirtelen ér véget, 
hanem csak elenyészik”,2 Rostoványi Zsolt így fogalmaz: „ahogy haladunk nyugat-

                                                         
1 Mindkettejükhöz vö. HUNTINGTON, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend 

átalakulása, Európa, Budapest, 2006. (HUNTINGTON) 222-241. Oroszország helykereséséhez ld. pl. 
Andrej SZAHAROV: Az orosz civilizáció, IN: SZAHAROV: Az orosz történelem új terminológiája, Magyar 
Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2000. 8-17., illetve Paul Dukes, Nicholas V. Riasanovsky vagy Szvák Gyula 
tanulmányait a „The place of Russia in Europe and Asia” című kötetben. SZVÁK Gyula (szerk.): The 
place of Russia in Europe and Asia, Columbia University Press, New York, 2010. 

2 Idézi ROSTOVÁNYI Zsolt: Identitás és integráció. Kulturális és strukturális törésvonalak Európában, 
Világosság, 1999/12, 3-22. (ROSTOVÁNYI 1999/12) 3.  
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ról kelet felé, úgy tolódik ki a kulturális Európa határa mindig az éppen szóban for-
gó ország keleti határaira”.3 Utóbbi állítást Eric Hobsbawm támasztja alá szemléle-
tes példákkal: „Metternich számára „Ázsia” Bécs keleti kapujánál kezdődött, és 
ezt a nézetet még a 19. század végén is a bécsi Reichpost számos, a „barbár-
ázsiai” magyarok elleni cikke visszhangozta. Budapest lakói számára az igazi Euró-
pa határa világosan Magyarország és Horvátország között húzódik, Tudjman elnök 
számára éppen ilyen egyértelműen Horvátország és Szerbia között. Nem kétséges, 
hogy a büszke románok hibátlan európainak és lélekben párizsinak érzik magukat, 
akiket az elmaradott szlávok közé száműztek, még akkor is, ha Gregor von Rezzori, 
a Bukovinában született osztrák író könyveiben „maghrebieknek”, azaz „észak-
afrikaiaknak” nevezi őket.”4 

A földrajzi atlaszokban ritkán, történelemkönyvekben annál gyakrabban sze-
replő „Latin-Amerika” elnevezés problémáival, alternatíváival és határainak flexi-
bilitásával egy korábbi tanulmányomban már részletesebben foglalkoztam.5 Itt a 
nyelvi elem bevonása miatt ugyan szilárdabb határokat sejthetnénk (vagyis csak 
neolatin nyelvű országokat), de az európai (és még inkább az észak-amerikai) köz-
tudatba ágyazódott Latin-Amerika-kép (a bevezetőben említett földrajzi határok-
kal) nem esik egybe a valós nyelvi határokkal: a változatos, a kontinens csaknem 
minden részén megtalálható kreol nyelvek mellett a karibi szigetvilág, Közép- és 
Dél-Amerika egyaránt tartalmaz holland és angol nyelvszigeteket. Nem szokás 
ugyanakkor Latin-Amerikához számítani az USA egyre dominánsabban spanyolajkú 
déli államait és Francia-Kanadát. Ha ehhez – történeti perspektívában vizsgálódva 
– hozzávesszük a latin-amerikai közgondolkodás saját önképét, jól látható, hogy az 
általuk meghatározott Latin-Amerika gyakran azonos Spanyol-Amerikával, sokáig 
(gyakran még ma is) elkülönítve magától a kontinensnyi területű Brazíliát (tegyük 
hozzá, kölcsönös ignorálásról van szó),

6
 és igen lazán kapcsolva magához a francia 

elemeket (Haitit és Martinique-ot még csak-csak, de a szárazföldi Francia Guyanát 
szinte semennyire).  
 

Az identitás statisztikai alapjai: az együttérzés lehetőségének lehetőségei 
 
Arról van tehát itt szó, hogy míg Európa keleti (vagy Ázsia nyugati?7) népei ter-

mészetföldrajzi kibúvóra (Európa és Ázsia határának labilitására8) alapozva, és tör-

                                                         
3 Uo. 3-4. 
4 HOBSBAWM, Eric: „Európa különös története”, IN: HOBSBAWM, Eric: A történelemről, a 

történetírásról, Napvilág, Budapest, 2006. 243-253. 248-249. 
5 ZELEI Dávid: Minek nevezzelek? Egy megfoghatatlan szubkontinens nyomában, Mediterrán Világ 

2011/2. (18), 5-14. 
6 BETHELL, Leslie: O Brasil e a ideia de „América Latina” em perspectiva histórica, Estudos 

Históricos (Rio de Janeiro) 2009/július-december. 289-321.  
7
 Sylwia Frolow-val készült interjújában Czesław Miłosz idézi föl, hogy a közép-európai írók, az orosz 

emigránsok és a bolsevik Oroszország képviselőinek 1988-as találkozóján milyen nehézségekbe ütközött 
a szovjet küldöttség számára a Közép-Európa-fogalom megértése; Joszif Brodszkij Miłosz szerint így tört 
ki: „Milyen Közép-Európa? Nyugat-Ázsia!” MIŁOSZ, Czesław - FROLOW, Sylwia: Nem végleges 
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téneti okokra (főként a Szovjetunió utódállamairól beszélünk) hivatkozva terjesz-
tenék Európát saját keleti, politikai határaikig, addig a Latin-Amerikához tartozás-
nak nyelvi és kulturális szempontjai vannak, és a külső szemlélő által kialakított 
képnél a „bennszülött” nem nagyobb, hanem kisebb Latin-Amerikát vall magáé-
nak. Pedig, ha a bevezetőben vázolt statisztikai szempontokat vesszük alapul, még 
a legszűkebb értelemben vett, Urálnál kettévágott Európa is jóval heterogénebb 
alapokról kell építkezzen, mint a lehető legtágabban értelmezett Latin-Amerika. 
Romsics Ignác Kelet-Közép- és Délkelet-Európát jellemezve kiemeli, hogy a 18-19. 
század fordulóján 24 nagyobb, és több tucat kisebb népcsoport lakta a térséget, 
akik „három ábécét (latin, cirill, görög) használtak és öt nagy valláshoz tartoztak. A 
római katolikusokkal, görög katolikusokkal és protestánsokkal, mint rokon hitűek-
kel szemben a görögkeletiek és a mohamedánok egészen más ethoszt, mentalitást 
és világszemléletet képviseltek.” Hozzájuk képest a 16, javarészt indoeurópai nyel-
vet beszélő, keresztény, latin betűs Nyugat-Európa a koherencia valóságos Kánaán-
ját jelenti.9  

Latin-Amerikára tekintve ellenben még akkor is homogénebb kép tárul elénk, 
ha az őslakosok szétszórtsága és a többhullámos bevándorlás miatt számszerűen 
több nyelv képviselteti magát. Mert ugyan a legmagasabb, 2003-as becslések 725 
őshonos nyelvet tartanak számon,10 de az indiánok így is csak a lakosság 8-12%-át, 
(mintegy 40-50 millió fő) adják, lévén e nyelvek 70%-a kevesebb, mint 5.000 beszé-
lővel rendelkezik (Brazíliában a regisztrált 208 őshonos nyelvből például csak hetet 
beszélnek tízezernél többen11), s csupán a népesség 2%-a használja egyedül e 
nyelvet a kommunikációra. A spanyolt ellenben tizenöt országban beszéli a lakos-
ság legalább 93, és háromban legalább 86%-a, a guaraní-spanyol kétnyelvű Para-
guayban pedig további mintegy 3,6 millió ember12: összesített számuk mára már 
meghaladja a 365 milliót (természetesen a Spanyolország lakosságát meghaladó, 
ötvenmilliósra becsült USA-beli spanyolajkúakat nem számítva), ami a százkilenc-
venmilliót meghaladó portugálul beszélővel együtt a 2009-ben 582 milliós konti-
nens13 mintegy 95%-át lefedi.14 A vallási megosztottság sem az európaihoz hason-

                                                                                                                                   
diagnózis. (Beszélgetés oroszokról, lengyelekről, litvánokról), ford. PÁLFALVI Lajos, Magyar Lettre 
Internationale, 2011-12/Tél. 1-3. 3.   

8 A ma közmegegyezésesnek tekinthető uráli határ mindössze a 18. századig vezethető vissza, és 
Vaszilij Tatiscsev orosz földrajztudós-történész nevéhez köthető.   

9 ROMSICS Ignác: „A nemzetállamiság történeti dilemmái Kelet-Közép- és Délkelet-Európában”, IN: 
Múltról a mának, Osiris, Budapest, 2004. 11-28. 15. 

10 J. C. Moreno Cabrerát idézi FERNÁNDEZ, Francisco Moreno: „La diversidad lingüística de 
Hispanoamérica: implicaciones sociales y políticas” www.realinstitutoelcano.org, 2006. 
Megjegyzendő, más források „csak” négyszáz nyelvről beszélnek. A különbségek 
megállapításainak nehézségeihez vö. BERKICS Erika: A latin-amerikai nyelvi-etnikai mozaik, 
Külügyi Szemle, 2008. ősz, 124-147, különösen 133. 

11 PSACHAROPOULOS, G.–PARTINOS, H. A. (szerk.): Indigenous People and Poverty in Latin America 
– an empirical analysis, World Bank, Washington, 1994. 32. 

12 ROTH, Jaime Otero – FERNÁNDEZ, Francisco Moreno: „Demografia de la lengua española”, 
2006. http://eprints.ucm.es/8936/1/DT03-06.pdf  

13 Az ENSZ adatai szerint. http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/ wpp2008_text_ tables.pdf  

http://www.realinstitutoelcano.org/
http://eprints.ucm.es/8936/1/DT03-06.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/%20wpp2008_text_%20tables.pdf
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latos: még 2005-ben is a lakosság 73%-a vallotta magát római katolikusnak, és 13% 
protestánsnak, vagyis evidens a keresztény fölény.15 De jelentik-e ezek a számok 
azt, hogy a latin-amerikai térség homogénebb elegyet alkot, mint az európai? 

 
Nyelv és vallás 
 
A helyzet nem ilyen egyszerű. A kutatók véleménye megoszlik a nyelv és a val-

lás szerepéről, súlyáról a kulturális identitásokban, s e faktorokon kívül számos más 
változó is befolyásolja azokat. Minden kétség ellenére a kontinentális felosztás 
poszt-hidegháborús újragondolásaként is értelmezhető modern civilizációelméle-
tek, és a globális szintű adatfelvételre építő szociológiai kutatások is e két faktor 
kiemelésével húzzák meg a kulturális makro régiók határait, ami minket is e ténye-
zők beható vizsgálatára késztet. E két forrást tudományos körökben tapasztalható 
népszerűségükön túl azért emelem ki, mert míg az első kívülről (egy kulturálisan 
meghatározott, s így behatárolt kutató szemszögéből), a második belülről („benn-
szülött” válaszadók adatközlései alapján) értelmezi a civilizációkat. Huntington kü-
lön, vallási alapú civilizációnak tekinti a hindut, az iszlámot, az ortodoxot, és rész-
ben a konfuciánust - ezt sínikusnak, magyar fordításban kínainak nevezi -, akárcsak 
a World Value Survey felmérései alapján elkészített, értékalapú kulturális térké-
pek16, melyek ezek közül csak a hindut minősítik át dél-ázsiainak, ezzel szemben 
Európát protestáns és katolikus részekre bontják. A nyelvi faktor Huntingtonnál 
Latin-Amerika és Japán (esetleg Kína) esetében domináns (tisztán a megnevezés 
szempontjából). A WVS Latin-Amerika mellett megkülönböztet egy „Angolul beszé-
lő” (English speaking) „értékrégiót” is. A kontinentális maradványok, a már emlí-
tett Dél-Ázsia mellett, kimerülnek a lényegében szubszaharai Afrikában, Hunting-
tonnál ehhez jön még a transzatlanti „nyugati” civilizáció. 

A kérdés ezek után kettős: meghatározó-e a vallási momentum két vizsgált 
kontinensünk identitásában? És jelenti-e egy (hipotetikus) neolatin vagy egy angol 
nyelvű világrégió megléte a nyelv kohéziós, identitásképző erejét?  

Az első kérdésre nehéz a válasz. Legalábbis a nietzschei istenhalál óta nem szo-
kás Európát per definitionem vallási alapokra helyezni. A modern Európa-kép 
ugyanis a felvilágosodás, a racionalizmus és a szekularizált demokrácia hagyomá-
nyára épül, kiemelt (bár mostanában ingatag talajra lépett) értéke a multikultura-
lizmus és a pluralizmus, aminek evidens következménye, hogy (legalábbis elvben) 
egyenlőként kezeli az egyes vallásokat. Az ugyan nem tagadható, hogy európainak 

                                                                                                                                   
14 A felhasznált adatok javarészt 2005-2010-es spektrumban szóródnak az adatfelvétel eltéréseitől 

függően, az így adódó eltérések azonban a népesedési trendeket figyelembe véve nem okozhatnak 
néhány százalékosnál nagyobb eltérést. 

15 A Latinobarómetro adatait idézi ROBLES, José Armando: Crisis de la religión en América Latina 
http://www.christus.org.mx/descargas/crisis-Amando.pdf  

16
 A WVS a nemzetközi és kultúraközi értékrendszerek változásait monitorozó, a nyolcvanas 

években megkezdett (akkor még erősen Európa-központú), jelenleg már ötödik ciklusán is túl járó 
vizsgálatsorozat. Az itt említett kulturális térképek elérhetők az WVS honlapján. www.worldvaluessurvey. 
org/wvs/articles/folder_published/article_base_54 

http://www.christus.org.mx/descargas/crisis-Amando.pdf
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lenni nagyjából a 17. századig egyet jelentett a keresztény léttel17 (ekkortájt lépett 
a „keresztény paradigma” helyére az „Európa-paradigma”18), de, ahogy Roger 
Scruton fogalmaz, „az olyan gondolkodók és mozgalmak, mint Voltaire és az encik-
lopédisták, Hume, Smith és a skót felvilágosodás, a vallás és a puszta ész határain 
belül író Kant, közös erővel úgy alakították át a kereszténység Istenét, hogy immár 
ne a szív, hanem az ész teremtménye legyen”.19 Így a legutóbbi száz évben már 
nem megszokott ellencsapás valamiféle vallási felsőbbrendűséggel reagálni egy 
nem-szekularizált civilizáció argumentációira. A nyugati-iszlám dialógusban (vagy 
nevezzük inkább páros monológnak) már rendszerint nem a kereszténység fel-
sőbbrendűsége az az érv, amivel az iszlám megnyilatkozásokat lesöprik az asztalról. 
(Bár a helyette hozottak sem sokkal árnyaltabbak.) Mindez nem nyúlik vissza hosz-
szú előtörténetre (elég, ha Edward Said munkáin végigtekintünk), sőt, még a ke-
reszténységen belüli alsóbb-felsőbbrendűség sem olyan dohos argumentáció: az 
1898-as spanyol-amerikai háborúban még mind a spanyol,20 mind az amerikai21 fél 
vallásháborút hirdetett. Az intézményes kereteket kapott 20-21. századi európai 
identitásból ugyanakkor annak ellenére is hiányzik a saját vallás felsőbbrendűnek 
tekintése, hogy 9/11, a londoni és madridi merényletek, a növekvő bevándorlásra 
adott negatív válaszok, és a szélsőjobb aggasztó térnyerése nyomán megdőlni lát-
szik (Angela Merkel szerint már meg is dőlt) a különböző kultúrák békés egymás 
mellett élése.    

Latin-Amerika esete nagyban eltér Európáétól. A chilei bázisú Latinobarómetro 
lakossági bizalmat mérő 1996-2010-es, illetve 2011-es felmérései szerint nincs 
olyan közintézmény a szubkontinensen, melynek hitelessége felülmúlná az egy-
házét. Az 1996-2010-es összesített adatok alapján a megkérdezettek 71%-a, a leg-
frissebb, 2011-es kimutatás alapján 64%-a érzett „valamennyi” vagy „nagy” bi-
zalmat az egyház iránt, miközben a második helyen álló rádiók 55, illetve 49%-kal 
állnak. A kormánnyal szemben 34, illetve 24% a fölény, a politikai pártok pedig 
mindkét összevetésben az utolsó helyen szerepelnek, összesen 20, illetve 22%-ot 
elérve.22 Hosszú időtávban szemlélve megállapítható, hogy a globalizációnak, az 
oktatás szekularizációjának és az új társadalmi mozgalmaknak (legyenek bár 
gender vagy szociális mozgalmak) nagy a szerepe abban, hogy a vallás szerepe 
csökkenőben van világszerte. Talán a modernizáció, demokratizáció és szekularizá-
ció legnagyobb vesztese a hajdan domináns katolikus egyház, mely a nyolcvanas 

                                                         
17 BÓKA Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Napvilág, Budapest, 2001. 11. 
18 Fehér Ferencet idézi ROSTOVÁNYI Zsolt: Európaiság, európai identitás és az európai integráció, 

Európai Szemle, 1999/4. 55-77. (ROSTOVÁNYI 1999/4) 64.  
19 SCRUTON, Roger: A Nyugat és a többi: a globalizáció és a terrorveszély, IN: SCRUTON, Roger: A 

nemzetek szükségességéről, ford. PÁSZTOR Péter. Helikon, Budapest, 2005.  
20 ZELEI Dávid: Miért sokkolt 1898? Egy gondolati kataklizma nyomában , IN: VÉGH Dániel – 

ZELEI Dávid (szerk.): Három évforduló – három generáció?  Lazarillo – Fiatal Hispanisták 
Tanulmányai. 23-37. 28.  

21 HUNTINGTON, Samuel P.: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái, ford. SZABÓ 
László Zsolt, Európa, Budapest, 2005. (HUNTINGTON 2005) 156. 

22 Az elemzések letölthetők innen: http://www.latinobarometro.org/latino/LATContenidos.jsp  
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évek óta Latin-Amerikában is folyamatosan veszít híveiből, ami összekötve a pro-
testantizmus növekvő térnyerésével hosszú távon megkérdőjelezheti a „katolikus 
kontinens” elnevezésének jogosságát, mert a rengeteg passzív hívővel rendelkező 
katolikusokkal szemben a neoprotestánsok (pl. a főleg Brazíliában robbanásszerű-
en növekedő pünkösdisták) igen aktív közösségi életet élnek.23  

A globális vallástalanodás tendenciája ugyanakkor a térségben sokáig nem volt 
reális perspektíva, mert amint a statisztikai adatokból kiviláglik, az USA-hoz való 
földrajzi közelség ellenére nem Latin-Amerika az a térség, amelyet a globalizáció 
elsősorban érint, mivel a lakosság egy jelentős hányada hosszú ideje magas fokú 
információs deficittel küzd a globalizáció elsődleges színtereivel szemben. Még 
1950-ben is a lakosság 45,8%-a analfabéta, a hetvenes években Guatemalában 3, 
Venezuelában 5 könyvtár létezik24, 2004-ben pedig az ezer főre jutó televíziókészü-
lékek tekintetében még a kontinenselső Mexikó (244,02 készülék/1000 fő) is 184-
gyel marad el a világátlagtól (392,03), amivel 85. az országok sorában.25  

Mindent összevetve ugyanakkor a statisztikák jelentősen javultak az elmúlt öt-
ven-hatvan évben: a 15 évnél idősebb lakosság körében 2000-ben már „csak” 
12,7%-os az analfabetizmus, és ezzel összefüggésben egyre magasabb az iskolá-
zottság (a felsőoktatásban résztvevők százalékos aránya 22% körülire nőtt 1997-re, 
holott 1950-ben még mindössze egy olyan ország volt a térségben, ahol 10% fölötti 
lett volna), ami összekötve az egyházi oktatási intézmények számának csökkenésé-
vel, az urbanizációval és az internet térnyerésével az intézményes hithez való kap-
csolat lazulását okozza.26 A homogenitás látszata mögött sokáig megbúvó hetero-
genitás artikulációjában, felszínre hozatalában országonként eltérő módon volt je-
len a liberalizáció, az indiánmozgalmak, a baloldal térhódítása, a posztdiktatórikus 
média egyre színesebbé válása és egyre növekvő elterjedése, az internet ellenőriz-
hetetlen pluralitása, és az új vallások önlegitimációs kényszere. Mindez azonban 
nem teszi ad acta a katolicizmust (még kevésbé a kereszténységet) a kontinensen, 
inkább előtérbe tolja a keveredés, a szinkretizmus jelenségét, mely gyakorlatilag a 
Hódítás óta mindig is jelen volt, (elég, ha csak a kecsuául írt Mária-énekeket idéz-
zük meg a régmúltból27) és a mai napig igen erősen begyűrűzik a mindennapok 
szekularizáltnak hitt rétegeibe is. Mexikóban például a narcóknak 
(narcotraficantes, kábítószer-kereskedők) saját szentjük van a vitatott létezésű Ro-
bin Hood-figura, Jesús Malverde személyében, akinek számos kápolnát is emeltek 
országszerte. A vallás, a vallásosság és a kereszténység éppen ezért történetileg-
kulturálisan kiemelt szerepet kap a latin-amerikai identitásban, de területenként 
eltérő mélységben (nem ugyanúgy van jelen az európaias Río de la Plata-

                                                         
23 RÁKÓCZI István: A latin-amerikai ébredés Új Exodus, 2005. június 10. http://www.ujexodus.hu/ 

index.php?cikk=731    
24 BENKŐ Judit: Latin-Amerika kulturális fejlődése. Kossuth, Budapest, 1978. 260. 427.  
25 PARKER, Gumucio Cristián: América Latina ya no es católica? Pluralismo cultural y religioso 

creciente América Latina hoy, 2005/3, 35-56. 42. 
26 PARKER (2005): 48-50. 
27 SCHOLZ László: A spanyol-amerikai irodalom rövid története, Gondolat, Budapest, 2005. (SCHOLZ 

2005) 11. 
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térségben, mint mondjuk Közép-Amerikában), és kiemelve a kevertség, a hibriditás 
tényét, melyet számos gondolkodó egyébként más (etnikai, kulturális, stb.) vonat-
kozásban is par excellence latin-amerikai sajátosságnak tekint.        

A nyelv kérdését tekintve talán még bonyolultabb  a szituáció. A 
kontinentalizmuskutatással rokon nacionalizmuskutatás konzervatívabb (vagy 
inkább a nacionalizmus premodern előzményeit kiemelő) szárnya  szerint a 
nyelv a „legerősebb és leginkább érzelemmel töltött társadalmi kötelék”

28
, a 

nemzetinél tágabb, kontinentális identitás esetében ugyanakkor én velük 
szemben Ernest Renan nézeteit osztom, miszerint „a nyelv egyesülésre szólít 
fel, de nem kényszerít rá”.29  

Latin-Amerikában a gyarmati időszakban a közös identitás a spanyol: „a szo-
kássá vált engedelmesség, az érdekek, a műveltség, a vallás közössége, a kölcsönös 
jóakarat, atyáink bölcsőjének és dicsőségének gyöngéd ápolása, egyszóval, min-
den, amibe reményünket vetettük, Spanyolországhoz kötött minket”30

, mondja Bo-
lívar, de ez a „mi” leginkább a kreol elit többese, melynek tagjai „középkori spa-
nyol (európai) koordináták között gondolkodtak”31 – a többiek inkább elszenvedik 
ezt a kötődést. A kontinentális test a vértisztaság elvén működve kizárja magából a 
nem kreol elemeket, melyeket csak a Bolívar, San Martín vagy Servando Teresa de 
Mier páter-féle liberális demokrata forradalmár nemzedék változtat meg, erénnyé 
emelve a vérkeveredést, a meszticséget, kijelentve, „mi egy kis emberiség va-
gyunk”.32 Ez a – vallási szempontból már említett – hibriditás mind a mai napig 
alapvető értéke a latin-amerikaiságnak, épp úgy része Octavio Paz, mint Gilberto 
Freyre gondolkodásának. Természetéből fakadóan ez együtt jár a spanyolság vitat-
hatatlan szerepének újra- és újraértékelésével, melynek során a hajdani anyaor-
szágból éppúgy lesz Ariel, mint Kalibán.33 Mindezzel csak arra kívántam rámutatni, 
hogy a nyelvet, ha identitásképző elemként próbáljuk vizsgálni, nem kezelhetjük 
történeti kontextusából kiszakítva, legfőképp azért, mert, mivel szorosan összefo-
nódik Spanyolország és a spanyolság Latin-Amerikára gyakorolt hatásával, az ér-
telmező személyétől függően éppúgy lehet kapocs, mint az egyesülés gátja. Mind-
ez annak ellenére is igaz, hogy kevés olyan latin-amerikai van, akinek az ősei között 
ne találhatnánk meg éppúgy a Hódítót, mint a Leigázottat, az Európából érkezettek 

                                                         
28 Joshua Fishmanre hivatkozik SMITH, Anthony D.: „A nacionalizmus”, ford. HEIL Tamás, IN: 

BRETTER Zoltán - DEÁK Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus, Tanulmány, Pécs, 1995. 
9-24. 17. 

29 RENAN, Ernest: Mi a nemzet?, ford. RÉZ Pál, IN: BRETTER – DEÁK: 171-187. 181.   
30 Simón Bolívar írásai. ford. BENYHE János, Európa, Budapest, 1976. (BOLÍVAR) 60-61. 
31 ANDERLE Ádám: Nemzettudat és kontinentalizmus Latin-Amerikában a XIX. és a XX. században, 

Kossuth, Budapest, 1989. 19. 
32

 BOLÍVAR: 70.  
33 Shakespeare Viharjának főszereplői a leggyakrabban használt szimbólumok a két 

legfontosabb, Latin-Amerikára befolyással rendelkező aktor, Spanyolország és az Egyesült 
Államok, illetve tágabban a latin és az angolszász világ ábrázolására – szerepeik azonban gyakran 
cserélődnek a történelem folyamán, akár egy életművön belül is, ahogy Rubén Darío példája 
mutatja. Vö.: BALSEIRO, José Agustín: Rubén Darío y Estados Unidos, IN: Seis estudios sobre 
Rubén Darío, Gredos, Madrid, 1967. 117-143. 
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ugyanis nemigen hoztak magukkal nőket, ami szükségszerűen vezetett a mestizaje 
jelenségéhez. Az Archivo General de Indias katalógusa szerint az 1509 és 1559 kö-
zött az Indiákra érkező mintegy tizenötezer embernek csak mintegy 10%-a nő; Pe-
ruban 1540-ben pedig minden fehér nőre 7-8 fehér férfi jutott.34  

A 20. század névvitái és az 1992-es „felfedezés vagy a kultúrák találkozása”-
vita ugyanis arra mutatott rá, hogy a spanyolság védőernyője alatti, eurocentrikus 
Latin-Amerika-értelmezés nem tartható, mert csonka valóságot fejez ki: bármilyen 
etnikai és genealógiai hátterű is a latin-amerikai, negatívan ítéli meg a gyarmatosí-
tást, amellett, hogy javarészt identitása részeként kezeli a spanyol elemet. A már 
említett Octavio Paz még jóval e vita előtt fogalmazza meg a dilemma lényegét: 
„Eltérő módon viszonyulunk a nyelvhez: mi kritikusan, a spanyolok bizalommal. A 
spanyolok és a nyelvük között nincs szakadék (…) Mi pedig a Függetlenség korá-
tól igyekszünk leleplezni a spanyol múltat – mégpedig spanyolul. (…) A miénk is 
meg nem is a spanyol nyelv. Pontosabban: a nyelv számunkra egy a sok bizonyta-
lanság közül.”35 

A közös beszélt nyelv ugyanakkor mindenképp egyszerűsíti a kommunikációt 
perui és ecuadori, mexikói és uruguayi között – de mindennek nagyon sokáig hiá-
nyoztak, hiányoznak a megfelelő fórumai, médiumai, röviden: infrastruktúrája, az 
ezeket megteremteni hivatott térségi egységtervek ugyanis sorozatosan kudarcba 
fulladtak. A gazdaságiak azért, mert a latin-amerikai gazdaságok nem komplemen-
ter, hanem kompetitív jellegűek, vagyis csekély a gazdasági egymásrautaltságuk, 
így a gazdasági integrációs törekvések alsóbb lépcsőfokai (szabadkereskedelmi 
övezet) is ellentétesek a pragmatikus logikával,36 a politikai együttműködés pedig 
sokszor ideológiai törésvonalak mentén zajlik (lásd pl. az ALBA-országokat), és sok-
szor inkább a diffúzió, mint az integráció felé mutat (pl. a bolíviai-chilei határvita, a 
kolumbiai-venezuelai konfliktus stb.). Talán a kulturális kölcsönhatás a legintenzí-
vebb a térségben, aminek jó jelzőkövei a sorozatban megjelenő latin-amerikai ge-
nerációs antológiák,37 de a csekély számú transznacionális könyvkiadó miatt az ál-
lamhatárok sokszor gátolják a kulturális cserét. (Közismert sirám, hogy Spanyolor-
szágban – főleg gazdasági okok miatt – mindig szélesebb áttekintés kapható a la-
tin-amerikai könyvkínálatból, mint egy tetszőleges térségi országban.) 

Mindent összevetve megállapíthatjuk, hogy a nyelv, akár a vallás, lehet ugyan a 
homogén kontinentális identitás alapja, de ez egyrészt nem előfeltétel (lásd a he-
terogén vallási és nyelvi térkép ellenére életképes Európa-eszmét), másrészt ennek 
megléte önmagában még nem garancia egy koherens kontinentális identitás meg-
létére (lásd Latin-Amerika esetét), csupán lehetőség – olyan ziccer, amit megfelelő 

                                                         
34 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás: The population of Latin America. A History, University of California 

Press, Los Angeles – London, 1974. 66-67.  
35 PAZ, Octavio: Latin-amerikai költészet?, ford. SCHOLZ László, IN: Ariel és Kalibán. A latin-amerikai 
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 RACS Marianna Katalin: „A regionális integráció sajátosságai Latin-Amerikában”, Eszmélet, 
2010/nyár. 111-122. 113.    

37 Immár magyarul is olvasható közülük egy: PAZ, Diego Trelles (szerk.): A jövő nem a miénk. Fiatal 
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infrastruktúra hiányában nem is olyan egyszerű berúgni. 
 
Az Európa- és a Latin-Amerika-eszme meghatározó értékei 
 
De mik azok a már sokszor kerülgetett alapértékek, érzületek, amelyeken az 

európai és latin-amerikai identitás alapszik, vagy amelyekre alapítható lenne? Ala-
posabb vizsgálatok során feltűnő, mennyivel építettebb, jobban konstruált az eu-
rópaiság eszméje, mint a latin-amerikaiságé.  

A mai értelemben vett európai identitás kialakulásában döntő szerepe volt a 
második világháború élményének, mely addig elképzelhetetlen mértékű és mód-
szertanú pusztításával a pacifizmus és az antirasszizmus, a fasizmusellenes győze-
lemmel pedig az összefogás szükségessége felé mutatott, és nagyban diszkreditálta 
a huszadik századra agresszívvé váló nacionalizmusokat. Ennek megfelelően a mai 
értelemben vett európaiság által közvetíteni kívánt alapértékek is köthetőek ezek-
hez a javarészt liberális ideákhoz: a rasszizmusra és fasizmusra a sokszínűség, a 
pluralizmus értékként kezelése („egység a sokszínűségben”), a revolúcióra az evo-
lúció, az erőszakos asszimilációra („aki nem velünk van, az ellenünk”) vagy meg-
semmisítésre az integráció a válasz.  

Az ellenállás során több alternatíva is született a nacionalizmusra (Thomas 
Mann, Léon Blum, Spinelli, Moltke, Mackay tervezetei), melyeknek közös vonása 
volt, hogy a nemzetállamok Európáját egy demokratikus, „föderális elvek alapján 
szervezett nemzetek feletti szervezettel akarták felváltani”.38 Azonban ahogy Latin-
Amerika esetében a függetlenségi harcok során megfigyelhettük,39 a háborús ve-
szélyeztetettség, a közös ellenség ezúttal is sokkal erősebben kötött össze, mint a 
békeidőben bármi. Ahogy Karmela Liebkind fogalmaz, „csupán a szélsőséges tár-
sadalmi helyzetek – például a háborús hadicselekmények – képesek arra, hogy egy 
kivételével időlegesen kitöröljék az összes többi csoportvonzalmat”.40 Ennek meg-
felelően a határok és nemzetek nélküli Európa megvalósítása a háború után lassan, 
rengeteg kompromisszummal, vitával és megingással haladt előre, s halad napja-
inkban is. A viták középpontjában az együttműködés természete (csak gazdasági, 
vagy politikai is?), formája (konföderáció vagy funkcionális természetű unió?), és a 
kialakítandó egység határai álltak, illetve állnak. A vasfüggöny leereszkedésével Eu-
rópa kettéosztódott, így a kiépülő egység sokáig csak a hatok Kis-Európájára (NSZK, 
Franciaország, Olaszország, Benelux államok) vonatkozott (Montánunió, EGK, Eura-
tom). Hogy az intézményesülő európai egységmozgalom alapjait Nyugat-
Európában vetették meg, azt eredményezte, hogy a fentebb felsorolt, „európai-
ként” aposztrofált értékek elsősorban ott is gyökeresedtek meg – de a vasfüggöny 
túloldaláról ugyanez úgy interpretálható, hogy az „európaiság” eszméje valójában 
a nyugat-európaiságnak felel meg. Mindez éppúgy tetten érhető a nyugati, mint a 
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 BÓKA: 199.   
39 „Nagyobb a gyűlölet, amit a Félsziget [értsd: Spanyolország, Z.D.] iránt érzünk, mint a tenger, 

amely elválaszt tőle bennünket” írja Simón Bolívar híres Jamaikai levelében. BOLÍVAR: 60. 
40 Idézi HUNTINGTON (2005): 55.) 
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keleti szóhasználatban – utóbbiban leglátványosabban a vasfüggöny lehullása 
után, melyet a szovjet blokk országaiban gyakran interpretáltak az „Európához va-
ló visszatérésként”.41 Mindez egy olyan Európát feltételez, „ahová bebocsátást 
csakis olyan tagjelöltek nyerhetnek, akiknek alkalmasságát a klub erre kijelölt bi-
zottsága igazolja”,42 ami azt is jelenti, hogy míg az európaiként értelmezett identi-
tás Nyugat-Európában realitás, összeurópai szinten sokkal inkább egyfajta 
elváráshorizontot testesít meg. 

A latin-amerikaiság alapélménye, ahogy Anderle Ádám több tanulmányában kifejti, 
a lemaradottság (atraso), majd a remény vesztével az elmaradottság (subdesarrollo) 
érzése. A kettő közti különbség az utópikus optimizmus és a belátó pesszimizmus diffe-
renciája, a köztük húzható időbeli törésvonal pedig Anderle szerint a 20. század máso-
dik évtizedére tehető.43 Míg a sikerrel megvívott függetlenségi harcok hurráoptimiz-
musa sokáig elhitette, hogy a sikeres (észak-amerikai vagy európai) modellek másolása 
(úgy a gazdaságban vagy a jogban, mint mondjuk az irodalomban) gyorsan behozható-
vá teszi a hátrányt (ezért csupán lemaradásról beszéltek), a 20. században már jobban 
érezhető a periféria-/harmadik világ-tudat (elmaradottság). Mindezt számos, újrater-
melődő csalódás építette fokozatosan a közgondolkodásba. Kezdődött minden azzal, 
hogy a függetlenség kivívása nem nyitott tiszta lapot az országok történelmében: a har-
cok költségei hatalmas, javarészt brit hitelállományt okoztak, vagyis a szabadság kivívá-
sa csak más kézbe emelte, de nem szüntette meg a gazdasági függőséget; másrészt a 
függetlenség nem járt elitváltással, nem növelte meg a társadalmi mobilizáció lehető-
ségeit, nem rendezte át a társadalom főbb törésvonalait. A függőség koloncának leté-
pésére számos kísérlet történt (s ezek tényleg sokszor másolták egymást a térségen 
belül), de sem a csodaszerként várt módszerek (befelé fordulás az importhelyettesítő 
iparosítással) nem váltak be, sem a szerencsés körülményeknek köszönhető konjunktú-
rák (például a második világháború alatti) hullámait nem sikerült hosszú távú sikerekre 
váltani. Mindezen idő (mondjuk a 20. század) alatt, longue durée időtávból szemlélve 
hatalmas infrastrukturális és urbanizációs fejlődésen ment végig a kontinens, de, mint 
mindig, meglehetősen egyenlőtlenül, aminek eredményeképp mind a mai napig e kon-
tinensen a legnagyobb a szegényeket a gazdagoktól elválasztó különbség.44 Hatalmas, 
kettős szakadékról van szó tehát: egyrészt az országok társadalmán belül, másrészt a 
térség és a világgazdasági/politikai centrum között. Mindez összességében már csak 
azért is kisebbrendűség-érzetet okoz, mert a referenciakontinensek a függetlenség ki-
vívása óta – a gyarmati múlt és a földrajzi közelség miatt – Európa és Észak-Amerika, 
melyekhez képest a térség sok szempontból egészségtelen távolságban volt és van, 
vagyis számos mutatót tekintve reálisan csekély az esély az „utolérésükre” (már ha fej-
lődést a régi divat szerint egymodellesnek gondoljuk). 
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 Václav Havelt idézi ROSTOVÁNYI (1999/12): 11.). 
42 HOBSBAWM: 248. 
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a 19-20. században. , IN: ANDERLE Ádám: Latin-Amerikai utakon .  Hispánia, Szeged, 2002. 
9-14. 9.   
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Az említett referenciakontinensekkel való azonosulás vágya (Anderle találó ki-
fejezése szerint, Latin-Amerika „mimetikus korszaka”) ugyanakkor rámutat egy 
másik latin-amerikai jellegzetességre, mely a folytonos identitáskeresésben rejlik. 
Scholz László a latin-amerikai esszé korszakolásakor négy kérdésnek felelteti meg 
az egymást követő négy fejlődési szakaszt. A konkvisztádorok azt próbálják meg 
körülírni, milyen is az európai mértékkel és terminológiával leírhatatlan Újvilág; a 
függetlenség lelkesült forradalmárai – legyenek bár fontolva haladók (Andrés 
Bello) vagy forróvérű romantikusok (Domingo Faustino Sarmiento) – arra keresik a 
választ, milyen legyen, merre haladjon, kivel azonosuljon a kontinens; a sorsfordító 
1898 utáni csalódottság krónikásai azt keresik, miért lett olyan, amilyen (miért 
nem olyan, mint amilyennek képzelték); a huszadik század döntő részében pedig, 
mintegy visszatérve az alapmotívumhoz, azt kérdezik, amit mi is ebben az esszénk-
ben: vajon mi Latin-Amerika?45 Ez a folyamatos önkeresés visszavezethető egy má-
sik, már többször felidézett sajátosságra, a keveredésre, vagyis arra a kérdésre: 
hogyan békíthetők össze a mesztic kontinensen az egymással ellentétes identitá-
sok, Hódító és Meghódolt, vagy Freyrével szólva Udvarház és Szolgaszállás? A kér-
désre általában újabb kérdés a válasz, de mindez nem csak a bizonytalanság meg-
nyilvánulásaként értékelhető: a keveredés és az ebből fakadó állandó önkeresés 
lehet a dinamizmus, az előrejutás kulcsa is. A darwini alapokra (a fajok keveredés-
sel való tökéletesedésére) építkező José Vasconcelos La raza cósmica (A kozmikus 
faj) című, 1925-ös esszéjének alapvetése szerint a címben említett kozmikus, vagy 
ötödik faj „Spanyol-Amerikában alakul ki, mert csak ott létezik egymás mellett a 
másik négy”46. A venezuelai Arturo Uslar Pietri 1992-ben már kifinomultabb opti-
mizmussal állapítja meg: „Ha Latin-Amerika nem lenne más, mint Spanyolország 
meghosszabbítása, nem lenne kérdés. Ha Latin-Amerika egyszerűen csak az indián 
civilizációk továbbélése lenne, akkor sem. De van, pontosan azért, mert egyikükkel 
sem azonos, és ugyanakkor mindegyiküknek részét képezi”.47  

Az ellentmondások ugyanakkor, ahogy az Európa-idea mutatja, felülírhatóak egy 
konstruktív, a lakosság széles köreinek megfelelő értékrendszer felkínálásával. Latin-
Amerika azonban, a 20-21. század fordulóján felgyorsuló integráció ellenére egyelőre 
késlekedik egy koherens, pozitív tartalmakkal töltött önkép megalkotásával, talán, 
mert a jelenlegi állapotok még mindig túlságosan emlékeztetnek arra a képre, ami a 
nyugati civilizáció fejében él róla. A Latinobarómetro által 2011-ben megkérdezettek 
48%-a szerint a korrupció leszorítása, 31%-a szerint az állam átláthatóságának javítása 
hiányzik országában a demokrácia eléréséhez, a politikai pártok hitelessége, ahogy em-
lítettük, igen alacsony, ugyanakkor az egyház és a hadsereg népszerűsége egészen a 
legutóbbi évekig töretlen volt, olyannyira, hogy 2005-ben a válaszadók 46, 2011-ben 
35%-a támogatná nehéz helyzetben egy katonai kormány felállítását.48 A statisztikák-
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ból lassan gyengülő kontúrokkal rajzolódik ki annak a populista, egyházhoz kötődő, 
hadseregre támaszkodó apafigurának a képe, akire külön irodalmi műfaj épült: a 
García Márquez, Carpentier, Vargas Llosa, Roa Bastos, Asturias, vagy Francisco 
Ayala által megénekelt diktátoré, aki Márquez szerint „az egyetlen mitikus lény, 
akit Latin-Amerika megalkotott”49. Néhány évtizedes időtávban végignézve az 
adatsorokon jól látszik, hogy a reflexek és mentalitások sokkal lassabban változnak, 
mint ahogy a politikai rendszerek – de változnak. Egy reménytelinek tűnő, immár a 
centrum felé közelítő magállam (Brazília) által vezényelt integrációval ugyanakkor 
minden eddiginél nagyobb lehetőség mutatkozik arra, hogy Latin-Amerika immár 
ne csak a jövő, hanem a jelen kontinense legyen – s ezt épp úgy el tudja hitetni 
magával, mint a környező világ véleményformáló részével.  
 

                                                         
49 MÁRQUEZ, Gabriel García: Másféle természet egy másféle világban, IN: MÁRQUEZ, Gabriel 

García: Nem azért jöttem, hogy beszédet mondjak, Magvető, Budapest, 2011. 83-88. 87.  


