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Bevezetés és tézisek

A magyar nyelvű történetírásban mindeddig szinte teljesen feltáratlan területnek

számított a Primo de Rivera-korszak politikatörténete, valamint kultúr- és

oktatáspolitikája. Bár esemény-, politika- és gazdaságtörténetéről már több átfogó

monográfiát, vagy legalább bő monográfia-fejezetet írtak spanyol történészek, és az

oktatáspolitika elemzésére is vállalkoztak doktoranduszok, az oktatáspolitika

vizsgálatán túlmutató tankönyvelemezésre mindeddig még nem tettek kísérletet.

Dolgozatomban a diktatúra történetének felvázolása után bemutatom az 1920-as

évek kulturális életét, melyre a diktatúra erősen rányomta bélyegét. Ezen belül az

oktatásügy megreformálására is számos kísérletet tett a diktatórikus kormányzat.

Fontos mélyrehatóan megvizsgálni, mi módon alakította a diktatórikus irányítás a saját

ideológiája szellemében a legérzékenyebb életműködést, a kultúrát és annak

önreprodukáló, illetve korrigálni kívánó részét, az oktatást. Nem kevésbé fontos

megtudni azt, hogyan viselkedtek az oktatás különböző szintjein dolgozó tanárok,

miképpen vélekedett a spanyol értelmiségnek ez a fontos társadalmi rétege a

kormányzatról, illetve magáról a diktátorról és tanügyi törekvéseiről. A diktatúra

hozzáállása világos és egyértelmű: saját elképzeléseit, eszméit és ideológiáját kívánta

érvényesíteni a kultúrpolitikában, így az oktatáspolitikában is. Maradandót akart

alkotni úgy, hogy a saját elveivel ellentétes eszmék hatását minimalizálja az

iskolákban. Ez a szándék ugyan valamilyen formában jelen van szinte minden

kormányzati formában, a módszerek azonban eltérőek.

A kultúra minden területének megismerése után levonható a következtetés, hogy a

diktatúra éveiben a jellegéből adódó szükségszerű egyoldalúság ellenére, igen jelentős

és maradandó irodalmi, képzőművészeti és építészeti értékek születtek. A kultúra

embereinek munkája nem csak politikai síkon értelmezhető, miközben vitathatatlan,

hogy születtek alkotások a diktatúra hatására, vagy éppen ellenében is.

Az oktatáspolitika témakörében az egyik tézisem, hogy a rendszer ideológiája 1923

őszén sok tekintetben még csupán rögtönzött, de az évek folyamán többé-kevésbé

koherens világnézeti koncepcióra tett szert. Mindez tetten érhető az oktatáspolitikával

kapcsolatos törvények, rendelkezések szövegeiben és a kibocsátott törvények

végrehajtása kapcsán is. Ezzel függ össze a témakört érintő másik tézisem, hogy bár a
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fennállása éveiben hozott kétes értékű rendeleteket, törvényeket a rendszer bukása

után rövid időn belül hatályon kívül helyezték, mégis a diktatúra éveiben sikerült

pozitív értékeket is létrehozni, pozitív tendenciákat elindítani az oktatás területén, pl. a

nagyarányú iskolaépítések révén megnőtt az oktatásban részt vevők aránya.

A tankönyvelemezés témakörében az alábbi téziseket fogalmaztam meg előzetesen:

mivel a Primo de Rivera-rendszer diktatórikus mivoltából fakadóan a maga képére

kívánta formálni az oktatást, ezt a folyamatot különböző rendeletek megalkotásával is

igyekezett felgyorsítani, ez a törekvés, illetve a rendszer ideológiája pedig

felfedezhető a tankönyvekben. A másik feltevésem, miszerint a rendszer ideológiája,

világnézeti koncepciója az 1920-as évek második felében jelenik meg erőteljesebben a

különböző tankönyvekben. A tankönyveket érintő harmadik tézisem szerint az egyes

tantárgyak tankönyveiben és segédleteiben jelentős eltéréseket mutathat az ideológia

jelenléte. Pl. feltételeztem, hogy a földrajz-, a történelem- és az

irodalomtankönyvekben a téma jellege miatt jóval gyakrabban találhatunk a rendszer

számára alapvetésként szolgáló ideológiai utalásokat, mint a különböző reáltárgyak

tankönyveiben.

A fejezetek és alfejezetek sorrendjének felépítésekor ügyeltem arra, hogy a fenti

téziseket bizonyítsam és a témák egymásból fakadóan, logikusan kövessék egymást. A

historiográfiai áttekintést követően vázlatos áttekintést adok a diktatúráról. Ez

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az oktatáspolitika fejleményeit a kor viszonyainak

egészébe ágyazva mutassam be. Ezután felvázolom a húszas évek spanyol

kultúrpolitikáját, körképszerűen felvillantom leglényegesebb szegmenseit, mindvégig

utalva a maradandó alkotásokra. Az oktatás a kultúrának az a része, mely a

leghívebben tükrözi egy regnáló hatalom felfogását a társadalomról, és jövőjéről. Az

oktatáspolitika egyben a jövő politikája is, hiszen egy jó, vagy rossz döntés hosszú

évekre meghatározhatja a felnövekvő generációk társadalomba való beilleszkedését,

viszonyulását országukhoz, történelmükhöz és a fennálló hatalomhoz. A Primo de

Rivera-rendszer oktatáspolitikájának részletes ismertetését követően a korszakban

megjelentetett, az alap- és a középfokú oktatásban használt és kutatásaim során

rendelkezésemre álló több száz tankönyvet teljes körűen elemzem, ezáltal is választ

keresve arra, hogy a rendszer ideológiája milyen mértékben szűrődött be a tanügy és

az oktatás keretei közé.
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Dolgozatom eredményei közé számítható a témaválasztás, amelyre ebben a

formában magyar nyelven első alkalommal került sor, és a korszak

tankönyvelemzésére spanyol történészek közül sem vállalkozott még senki.

A diktatúrával és oktatáspolitikájával kapcsolatos legfontosabb elsődleges forrásokat

sikerült felkutatnom magyarországi és külföldi levéltárakban, illetve könyvtárakban. A

Magyar Országos Levéltár e korszakot érintő spanyol külügyi anyagát teljes

terjedelmében átnéztem; az 1923 és 1930 közötti oktatáspolitikai törvénytárak köteteit

a Madrid melletti Cantoblancóban található Madridi Autonóm Egyetemen (UAM)1

sikerült fellelnem és elemeznem, a madridi Biblioteca Nacional sajtótárának korabeli

anyagaiba is betekintést nyertem, valamint a madridi Királyi Történelmi Akadémia

egyes fondjait is tanulmányoztam. A legfontosabb fejezet azonban az oktatáspolitikai

elemzést követő tankönyvelemzés, melynek során a madridi UNED2 könyvtárában

található valamennyi hozzáférhető korabeli tankönyvet áttanulmányoztam. A több

mint 350 könyv tartalomelemzésének segítségével teljes mélységében megismertem a

diktatúra oktatáspolitikai törekvéseit, elképzeléseit.

Erre a hatalmas elsődleges forrásbázisra támaszkodva vontam le következtetéseimet

az oktatáspolitikára és a diktatúra természetére vonatkozóan, majd befejezésül

megkíséreltem összegezni a diktatúra sajátosságait különösen az oktatáspolitika és az

ideológia tekintetében. Utaltam arra is, hogy elképzeléseim szerint értekezésem

milyen alapot szolgáltat a spanyol neveléstörténet egyéb fejezeteinek jövőbeli

mélyebb megismeréséhez.

1 Universidad Autónoma de Madrid = Madridi Autonóm Egyetem
2 Universidad Nacional de Educación a Distancia = Nemzeti Neveléstudományi Távoktatási Egyetem
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I. PRIMO DE RIVERA DIKTATÚRÁJA,

KULTÚRPOLITIKÁJA ÉS OKTATÁSI RENDSZERE
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I. 1. Historiográfia

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja tábornok diktatúrájának időszaka mind a mai

napig a történettudomány kevésbé ismert területei közé tartozik. Jelen dolgozat

legfőbb célja a rendszer kulturális, oktatáspolitikai aspektusainak vizsgálata, a

korszakban megjelent tankönyvek elemzésének középpontba állításával. Az

oktatáspolitikát érintő témák kifejtése előtt azonban elengedhetetlen a diktatúra

történetének felvázolása, és a hozzáférhető elsődleges és másodlagos források

felsorolása.

A legfontosabb források a madridi Országos Történeti Levéltár (Archivo Histórico

Nacional – AHN) elnöki fondjának, valamint a Királyi Történelmi Akadémia (Real

Academia de la Historia – RAH) anyagában,3 valamint a különböző irányvonalú

spanyol folyóiratok (El Sol, A.B.C., El Debate stb.) a korszakot felölelő

évfolyamaiban találhatók. A folyóiratok a madridi Biblioteca Nacional sajtótárában

lelhetők fel. Fontosak még a dokumentum-kötetek, melyek közül Fernando Díaz-Plaja

1923-1936 és Jordi Casassas i Ymbert 1923-1930 közötti válogatását emelem ki.4

Ezek a forrásgyűjtemények autentikus forrásaikkal mélyebb betekintést nyújtanak a

rendszer  hétköznapjaiba.  Mario  Pedro  Díaz  Barrado  és  a  José  Manuel  –  Luis  de

Armiñán szerzőpáros pedig Primo de Rivera beszédeiből, levelezéséből állított össze

válogatást, melyekből jól megismerhető a diktátor gondolkodásmódja, személyisége.5

A XX. század spanyol történelmének monográfiáinak megismerésén keresztül

juthatunk el a legkönnyebben a Primo de Rivera-diktatúrához. Raymond Carr nagy

lélegzetű, Spanyolország 1808 és 1975 közötti életét feldolgozó művében jelentős

teret szentel az első spanyol diktatúrának is.6 A spanyol szerzők közül pedig elsők

3 AHN, Katonai Direktórium, általános ügyek, leg. 231, exp. 1257;  RAH, Romanones Levéltár, leg. 2,
exp. n.° 44.
4 Fernando Díaz-Plaja: El siglo XX. Dictadura… República (1923-1936). Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1964.; Jordi Casassas i Ymbert /szerkesztés, bibliográfia, előszó/: La dictadura de
Primo de Rivera (1923–1930). Textos. Editorial Anthropos, Barcelona, 1983.
5 Mario  Pedro  Díaz  Barrado:  Palabra  de  dictador.  General  Primo  de  Rivera.  Análisis  de  discursos
(1923-1930). Universidad de Extremadura, Cáceres, 1985.; José Manuel – Luis de Armiñán: Epistolario
del dictador. La figura del general Primo de Rivera, trazada por su propia mano. Javier Morata, Madrid,
1930.
6 Raymond Carr: España 1808-1975. Editorial ariel, Barcelona, 1982.
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között Manuel Tuñón de Lara és Javier Tusell összefoglaló értekezéseit kell

megemlíteni.7

Az elmúlt évtizedekben néhány történész már vállalkozott e korszak monografikus

feldolgozására. Az izraeli származású Shlomo Ben-Ami 1983-ban írta meg angol

nyelven Fasizmus felülről8 címmel a diktatúra történetét. A könyv még abban az

évben megjelent spanyol nyelven is Primo de Rivera diktatúrája9 címmel. A kötet

értéke, hogy rendkívül lényegre törően fogalmazva keresztmetszetét adja a

korszaknak; ezen kívül párhuzamokat keres a korabeli és a későbbi európai diktatúrák

és Primo de Rivera rendszere között. Számos hasonlóságot vél felfedezni az olasz

fasizmus és a „primoriverizmus” között, de ezen értékelések nagy részét később más

történészek túlzottnak tartják.

1986-ban egy angol szerző James H. Rial Felülről jövő forradalom. Primo de Rivera

diktatúrája Spanyolországban10 címmel írt könyvet. Ezt követően íródtak a

spanyolországi szerzők e témával foglalkozó alapművei.

María Teresa González Calbet 1987-ben megjelent könyvében kizárólag az 1923 és

1925 között regnáló Katonai Direktóriummal foglalkozott. A Primo  de  Rivera

diktatúrája. A Katonai Direktórium11 című kötet a polgári kormányzat megalakulásáig

részletekbe menően elemzi a diktatúra létrejöttének okait, a rendszer

berendezkedésének folyamatát és a politikai eseménytörténetet.

A Ricardo Fernández de la Reguera – Susana March szerzőpáros 1975-ben publikálta

a diktatúra polgári kormányzatát feldolgozó kötetét.12

1991-ben jelent meg José Luis Gómez-Navarro Primo de Rivera uralma. Királyok,

diktatúrák és diktátorok13 című 550 oldalas műve, mely minden korábbinál átfogóbb

és részletesebb bemutatást ad Spanyolország 1923 és 1930 közötti éveiről.

7 Manuel Tuñón de Lara: España del siglo XX. Laia, Barcelona, 1974.; Javier Tusell: La España del
siglo XX. desde Alfonso XIII a la muerte de Carrero Blanco. Dopesa, Barcelona, 1975.
8 Shlomo Ben-Ami: Facism from above: the dictatorship of Primo de Rivera in Spain, 1923-1930.
Clarendon, Oxford, 1984.
9 Shlomo Ben-Ami: La dictadura de Primo de Rivera. Planeta, Barcelona, 1983.
10 James H. Rial: Revolution from above. The Primo de Rivera Dictatorship in Spain. George Mason
University Press, Lonon, 1986.
11 María Teresa González Calbet: La dictadura de Primo de Rivera. El directorio militar. Ediciones el
Arquero, Madrid, 1987.
12 Ricardo Fernández de la Reguera – Susana March: La dictadura II. El régimen civil (1926-1930).
Editorial Planeta, Barcelona, 1975.
13 José Luis Gómez-Navarro: El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores. Cátedra,
Madrid, 1991.
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Josep M. Roig Rosich doktori disszertációjából készült 1992-ben megjelent kötet

különösen fontos a Primo de Rivera-korszakkal foglalkozó művek között, mert a

szerző katalán származású. Katalán nyelven írt könyve kifejezetten a diktatúra alatti

kulturális elnyomatásról szól.14

Ramón Tamames és Javier Casals Meseguer történészek közös könyve két részes,

egymást kiegészítő életrajz, mely eltérő nézőpontokból tárja fel a diktatúra és a

diktátor életének pozitív és negatív elemeit. A Miguel Primo de Rivera című kötetüket

2004-ben adták ki.

Eduardo González Calleja 2005-ben megjelent műve friss szellemű alkotás Primo de

Rivera diktatúrájáról: Primo de Rivera Spanyolországa. Tekintélyelvű modernizálás

1923-193015. A kötet újabb részletekkel gazdagítja a diktatúráról már kialakított képet.

Külön erénye a húszas évek kulturális életéről szóló önálló fejezet és a gazdag

fotóanyag. Mindeddig ez a feldolgozás a legteljesebb a húszas évek spanyolországi

kultúrájáról.

Ramón Tamames 2008-as kiadású kötete azt kívánja bizonyítani Primo de Rivera

korszakát bemutatva, hogy az első spanyol diktátor nem azonosítható sem

Mussolinivel, sem Francóval. Primo de Rivera önálló utat járt be, de a nyilvánvaló

olasz párhuzamok ellenére állítható, hogy Mussolini és Franco is sokat tanult tőle.16

José Andrés-Gallego könyvében nagyon fontos részletkérdésről, a szocialisták

diktatúrán belüli szerepvállalásáról értekezik.17 José  Luis  Vila-San-Juan  a  diktatúra

alatti hétköznapi élettel foglalkozik, ezáltal jobban megvilágítva a mindennapok

társadalmát.18 A diktatúráról megismert képet még tovább gazdagítják az egyes

városok, ill. tartományok (Huelva, León, Ciudad Real, Valladolid, Palencia stb.) 1923

és 1930 közötti életét bemutató monográfiák.19

14 Josep M. Roig Rosich: La dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Un assaig de repressió cultural.
Publ. de L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1992.
15 Eduardo González Calleja: La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930.
Alianza Editorial, Madrid, 2005.
16 Ramón Tamames: Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo. Planeta,
Barcelona, 2008, 119-125.o.; 431-437. o.
17 José Andrés-Gallego: El socialismo durante la dictadura 1923-1930. Tebas, Madrid, 1977.
18 José Luis Vila-San-Juan: La vida cotidiana en España durante la dictadura de Primo de Rivera.
Editorial Argos Vergara, S.A., Barcelona, 1984.
19 Immaculada Aladro Majúa: León durante la dictadura de Primo de Rivera. Fundación Universitaria
Española, Madrid, 2005.; Francisco Alia Miranda: Ciudad Real durante la dictadura de Primo de
Rivera. Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1986.; Ana María Mojarro Bayó: El Puerto de
Huelva durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Autoridad Portuaria de Huelva, Huelva,
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A korabeli szerzők művei közül az egyik legjelentősebb José María Pemán Primo

de Rivera pártjáról, a Hazafias Szövetségről szóló műve (A Hazafias Szövetség tettei

és eszméi)20, továbbá José Pemartín értekezése a diktatúra értékeiről (A spanyol

diktatúra történelmi értékei), ill. magáról a diktátorról (Primo de Rivera tábornok és a

spanyolországi diktatúra21). Mindhárom könyv Primo uralkodásának végén született,

és mind a két szerző a diktátor elkötelezett híve volt, így egyik kötet sem mentes az

elfogultságtól.

Érdekesek továbbá Primo de Rivera memoárjai, sőt 2003-ban egy oldalági

leszármazott, Rocío Primo de Rivera tollából megjelent egy Primo de Rivera

családregény, melynek segítségével tágabb összefüggésben is láthatjuk a diktátor

szerepét, tevékenységét.

A Magyarországon fellelhető és a témára vonatkozó legértékesebb elsődleges

forrásokat a Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOL) K 63-as levéltári jelzet

alatt található anyagából a 273-as csomó tartalmazza. Ezekben megtalálhatók a

magyar külügyminiszternek címzett madridi követjelentések. A magyar diplomácia

nagy figyelmet szentelt az 1921-es annuali tragédiának, továbbá Primo de Rivera

rendszerének, különösen az 1927-től megkezdődő Tanácsadó Nemzetgyűlés

munkájának. Az archívum a Tanácsadó Nemzetgyűlés 300 tagjának fényképpel,

életrajzzal ellátott lexikális kiadványát is őrzi, melyből világosan kiderül, mely

társadalmi csoportok képviseltették magukat a diktatúra korporatív (hivatásrendi)

alapon, a diktátor és munkatársai által összeállított parlamentjében. Ezen kívül az

1929-es évre vonatkozó források francia nyelven, de magyar fordításban is tálalják a

diktatúra alkotmánytervezetét, mely 1929-ben ugyan elbukott, de jól felrajzolható

belőle a rendszer törekvése, hogy korporatív alapokon megszervezett társadalmi

berendezkedést hozzon létre. A MOL K428-as levéltári jelzet alatti 1100-1101-es

csomók a korszakból származó kőnyomatos sajtó levéltári anyagai. Ezekből a Magyar

Távirati Iroda számára megküldött külföldi sajtójelentésekből a diktatúra olyan

vetületeiről is képet kapunk, amelyek más forrásokból elérhetetlenek.

2003.; Jesús María Palomares Ibañez: Nuevos políticos para un nuevo caciquismo: la dictadura de
Primo de Rivera en Valladolid. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1993.
20 José María Pemán: El hecho y la idea de la Unión Patriótica. Ediciones de la Junta de Propaganda
Patriótica y Ciudadana, Madrid, 1929.
21 José Pemartín: Los Valores Históricos en la Dictadura Española, Arte y Ciencia, Madrid, 1929., és
José Pemartín: Le général Primo de Rivera et la dictature en Espagne. Imprimeur du Roi, 1929.
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Primo de Riveráról magyar nyelven önálló monográfia még nem jelent meg. A

diktatúráról azonban magyarul olvashatunk José García Spanyolország a XX.

században című könyvében, ahol a szerző külön fejezetben taglalja a hatéves

időszakot. José García szovjet emigrációja során írta művét, mely 1967-ben jelent meg

Moszkvában; így a kornak és a hely követelményeinek megfelelően elfogultan tálalja

az eseményeket.

Az említetteken kívül magyar nyelven dr. Harsányi Iván folyóiratokban,

tanulmánykötetekben megjelent írásai szólnak - különböző aspektusokból szemlélve -

a diktatúra éveiről.22

Primo de Rivera diktatúrájának kultúrpolitikájáról önálló kötet még nem jelent meg

spanyol történészek tollából sem. Az alfejezet kidolgozásánál így könyvrészletekre

kellett támaszkodnom.

Antonio Ruíz Salvador a híres madridi kultúrközpont, az Ateneo évtizedeit dolgozta

fel a diktatúrában és a köztársasági érában (Ateneo, diktatúra és köztársaság23), míg

Jordi Casassas i Ymbert a barcelonai Ateneo teljes történetét bemutatja A Barcelonai

Ateneo. A kezdetektől napjainkig24 című művében. Gonzalo Santonja A vörös

ceruzától a szabad ceruzáig25 címmel  dolgozta  fel  a primoriverizmus sajtótörténetét,

mely jobbára az előzetes sajtócenzúra története. A kötet függeléke rendkívül részletes

betekintést nyújt két folyóirat működésébe, megkönnyítve a korszak sajtótörténetének

megértését. Jean Michel Desvois monográfiája is sajtótörténeti vonatkozású; könyve a

XX. század első három évtizedének spanyolországi újságírásába nyújt betekintést

Spanyolország sajtója 1900-1931 címmel26. A könyv tartalmazza a diktatórikus

korszakban megjelent valamennyi fontos sajtóterméket, rövid történetüket, fontosabb

munkatársaikat. Lluís Costa i Fernández Katalóniát mutatja be közelebbről a gironai

22 Harsányi Iván: Egy eszmerendszer – két diktatúra a 20. századi Spanyolországban. In: Akik nyomot
hagytak a 20. századon 3. Diktátorok, diktatúrák. Napvilág Kiadó, Bp. 1997, 87-111. o.; - Az Ibériai-
félsziget 20. századi diktatúrái. In: Limes, 2003/2, 45-74. o.; - Spanyol politikai konzervativizmus a
XX. században. In: Múltunk, 2002/3-4., 215-264. o.
23 Antonio Ruíz Salvador: Ateneo, Dictadura y república. Fernando Torres, Valencia, 1976.
24 Jordi Casassas i Ymbert: L’Ateneu Barcelonès. Dels seus orígens als nostres dies. Magrana,
Barcelona, 1986.
25 Gonzalo Santonja: Del lápiz rojo al lápiz libre. La censura de prensa y el mundo del libro. Anthropos,
Barcelona, 1986.
26 Jean Michel Desvois: La prensa en España (1900-1931). Siglo XXI de España Editores, Madrid,
1977.
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sajtó diktatúra alatti elemzésével.27 Fernando Díaz-Plaja fentiekben már említett A XX.

század. Diktatúra… köztársaság (1923-1936) című munkája érdekes - többnyire a

korabeli újságcikkekből összeválogatott - szöveggyűjtemény, mely a legfontosabb

történésekre összpontosít. Ezen belül a korszak kulturális eseményeit különös

aprólékossággal tárgyalja.

Az 1929-es sevillai ibér-amerikai és a barcelonai világkiállításról szóló tudósításokat

kortárs lapokból tudtam összeválogatni. Szintén ezekhez a fejezetekhez használtam fel

Manuel Rubio Cabezának a diktatúra annotált kronológiáját (Primo de Rivera

diktatúrájának krónikája).28

A diktatúra első éveiben még élt és alkotott a katalán építész Antoni Gaudí, aki

kortársaival együtt nagyhatású épületekkel ajándékozta meg Spanyolországot és

legfőképpen Barcelonát. A historizmus és  a modernizmus utolsó éveinek

jellemzéséhez Czellár Katalin Spanyolország építészete, Bardon Alfréd

Spanyolországi építészet vonatkozó fejezeteit használtam fel. Rainer Zerbst Antoni

Gaudíról szóló könyvében található a legtöbb információ a katalán építész életéről és

alkotásairól.

1927-ben Madridban megrendezték a katalán könyv kiállítását, többek között számos

prominens ellenzéki értelmiségi - Fernando de los Ríos politikus, Gregorio Marañón

orvos, Ángel Ossorio y Gallardo politikus, José Ortega y Gasset filozófus –

jelenlétével.29 Az esemény jelentősége abban állt, hogy túllépve a diktatúra

rendelkezésein közeledtek egymáshoz a katalán és a kasztíliai értelmiségiek. Az

esemény ismertetői, kritikái jól tükrözik a kultúra szerepéről, tartalmáról a korban élő

szemléletet.

A Restauráció30 és a Második Köztársaság31 időszakához képest Primo de Rivera

diktatúrája neveléstörténeti és oktatáspolitikai szempontból kevéssé feldolgozott

időszaknak számít. Szakmai körökben általános vélemény, hogy a korszak

politikatörténetét a Restauráció szerkezeti válságának utolsó szakaszaként tárgyalják –

mint XIII. Alfonz Spanyolországának záró momentumát -, amelynek egyenes és

27 Lluís Costa i Fernández: La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Comunicació i propaganda a
les comarques gironines. Rafael Dalmau, Barcelona, 1995.
28 Manuel Rubio Cabeza: Crónica de la Dictadura de Primo de Rivera. Ed. Nauta, Madrid, 1974.
29 Encarnación González Rodríguez: Sociedad y Educación en la España de Alfonso XIII. Federación
Universitaria Escolar, Madrid, 1988. 325. o.
30 Az 1875-1931 közötti, újbóli Bourbon (spanyolul Borbón) királyság időszaka Spanyolországban.
31 Az 1931 és 1936 közötti időszak
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logikus következménye lett a Második Köztársaság kikiáltása. Ugyanezt mondhatjuk a

diktatúra neveléstörténetéről és oktatáspolitikájáról is. Gyakori jelenség, hogy a

Második Köztársaság időszakát tárgyalva rendre megfeledkeznek az azt megelőző

korszak fejleményeiről, vagy kizárólag negatívan értékelik azokat.32 Ez  a

megközelítés azonban torzképet rajzol Primo de Rivera rendszeréről, mivel a diktatúra

oktatáspolitikája a korszak egészén belül nemcsak valaminek a kezdete vagy vége,

hanem önmagában is mérlegre tehető, értékelhető. Különösen érvényes ez 1926-tól,

amikor a Polgári Direktórium minden kulcsminisztérium élére jóval karakteresebb

koncepciójú embereket nevezett ki, miközben politikai téren még autokratább

politikával állt elő, mint a Katonai Direktórium.33

A  téma  -  magyar  nyelven  -  egyelőre  feltáratlan  területnek  tekinthető.  A  politika-  és

eseménytörténetet áttekintő munkákban szórványosan fellelhető (főleg az

iskolaépítésre tett) pár mondatos utalásokon kívül szinte semmit nem találunk a

diktatúra oktatáspolitikájáról. Spanyol nyelven is rendkívül kevés irodalomra és

forrásra támaszkodhatunk. Az alábbiakban mégis indokolt felsorolnom a

rendelkezésre álló primer forrásokat, továbbá a témában született legfontosabb

köteteket, tanulmányokat és cikkeket.

A téma szempontjából meghatározó jelentőségű elsődleges forrásokhoz a

törvénytárakban hiánytalanul sikerült hozzájutnom. Az oktatási törvények szövegei,  a

királyi dekrétumok, királyi rendeletek és körlevelek szövegéből közvetlenül

értesülhetünk nemcsak az intézkedések konkrét tartalmáról, hanem a

törvényalkotóknak a jogalkotások preambulumaiban kifejtett oktatáspolitikai

szándékairól is, majd összevethetjük a bennük megfogalmazott direktívákat a

valósággal. A diktatúra időszakára vonatkozó oktatásügyi szöveganyagok a „La

Enseñanza” című folyóirat által kiadott Közoktatási törvénygyűjtemény34 1923 és

1930 között megjelentetett évkönyveiben lelhetők fel. A gyűjtemények

végigolvasásával kibontakozik előttünk a diktatúra hat évének oktatáspolitikai

koncepciója, valamint a korabeli kulturális élet mindazon vetülete, mely az Oktatási-

32 Carlos Toledano Morales: La instrucción pública durante la dictadura de Primo de Rivera.
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988, 6. o.
33 Ramón López Martín: Ideología y educación en la dictadura de Primo de Rivera (I). Escuelas y
maestros. Universitat de Valencia, Valencia, 1994, 7. o.
34Colección Legislativa de Instrucción Pública (továbbiakban: C.L.I.P.): Madrid, M.I.P y B.A., Imp.
“La Enseñanza”,  1923-1930 közötti évfolyamai.



16

és Kultuszminisztériumhoz kötődik. Ez lehetővé teszi, hogy a kötetekből származó

törvényidézeteket állítsam az oktatási fejezet középpontjába, ezekből kiindulva

elemezzem a különböző oktatási szinteket, a bennük megvalósuló kormányzati

terveket és elképzeléseket. Fontos megemlíteni azokat a statisztikai gyűjteményeket,

évkönyveket, melyeket az Oktatási- és Kultuszminisztérium közreműködésével adtak

ki évről-évre. Ezek segítségével árnyalt körképet kapunk a 20-as évek spanyol

oktatásának különböző vetületeiről, pl. az iskolákról35, a tanítókkal kapcsolatos

adatokról36, a madridi alapfokú oktatás helyzetéről37.

Manuel de Puelles Benítez professzor szerkesztette és írta az előszót a Spanyolország

oktatástörténete III. A restaurációtól a második köztársaságig című kötethez.

Terjedelmes előszava felvázolja az 1875 és 1936 közötti időszak oktatástörténetét, a

kötet pedig a korszak legfontosabb dokumentumait: törvényeit, királyi dekrétumait,

királyi körleveleit tartalmazza.38 Ezek a megkerülhetetlen elsődleges források

határozták meg több mint hat éven át az oktatáspolitika kereteit.

A kortársak írásai, memoárjai mindig kiváló forrásnak bizonyulnak. José Pemartín fő

ideológus már említett könyve, A spanyol diktatúra történelmi értékei külön fejezetet

szentel az oktatásnak. Érdekes és tanulságos a rendszer egyik támogatójának

értékelését olvasni e témáról. A rendszer másik nagy támogatója, Ramiro de Maeztu

az értelmiségről ír. A diktatúra előtt a kulturális életben a madridi Ateneo elnöki

tisztséget betöltő Ángel Ossorio y Gallardo pedig memoárjában élettapasztalatait írja

le, így a diktatúra konzervatív, de ellenzéki megítéléséhez szolgál értékes adalékokkal.

Marcelino Domingo köztársasági oktatásügyi miniszter 1932-es memoárjai a

köztársasági tapasztalatokat írja le, természetesen szembe állítva a diktatúra

időszakával.39 A korszak kiemelkedő neveléstörténésze volt Lorenzo Luzuriaga,

akinek tanulmánykötetei valóságos látleletet adnak a korabeli spanyolországi oktatás

35 Publicaciones y Estadística: Estadística de maestros nacionales: gastos de personal y material en las
escuelas nacionales, 1922. MIPBA, Oficina de Informaciones, Publicaciones y Estadística, Madrid,
1923.
36 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: Estadística de escuelas nacionales. Población
escolar, Escuelas, Matrícula, Asistencia. San Marcos, Madrid, 1924.
37 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: La primera enseñanza en Madrid, 1924: memoria
que la Comisión central creada por Real decreto. Talleres del Instituto Geográfico, Madrid, 1925.
38 Historia de la Educación en España III. De la Restauración a la Segunda República. (Szerk., előszó,
jegyzetek Manuel de Puelles Benítez). M.E.C., Madrid, 1982.
39 Marcelino Domingo: La escuela en la república. La obra de ocho meses. M. Aguilar, Madrid, 1932.
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hiányosságairól, kórtüneteiről. A legnagyobb problémának az analfabetizmus mértékét

tartotta, amelyről külön kötetben publikált.40

XIII. Alfonz királyságának társadalmát és oktatását egységes egészként tárgyalja

Encarnación González Rodríguez könyve, a Társadalom és oktatás XIII. Alfonz

Spanyolországában.

A Valenciai Egyetemen doktorált és jelenleg is ott oktató Ramón López Martín

nagyon sokat foglalkozott a diktatúra oktatáspolitikájával. Doktori értekezésében

Valencia városának Primo de Rivera alatti neveléstörténetét dolgozta fel. Kétkötetes

összefoglaló munkát írt Ideológia és oktatás Primo de Rivera diktatúrájában41

címmel. Az első kötet az „Iskolák és tanítók” alcímet  viseli,  és  összefoglalja  a

rendszer oktatáspolitikáját, az általános iskolai oktatás és az analfabetizmus

problémájának kezelését tárgyalja, továbbá az oktatás színvonalát és a tanítók

helyzetét. A második kötet a „Középiskolák és egyetemek” alcímet viseli, és az

ezekben az intézményekben lezajlott reformokról szól. Részletesen elemzi az 1926-os

érettségi  és  az  1928-as  felsőoktatási  reformot  is.  A  kötet  végén  a  szerző egy  fejezet

erejéig kitér az egyetemi diákság lázadására a diktatúra ellen, valamint az értelmiség

szerepére és viselkedésére a diktatúrában.

Munkám szempontjából kiemelten fontos doktori disszertációkat találtam a Madrid

melletti Cantoblancói Egyetem (Universidad Autónoma de Madrid) könyvtáraiban.

Carlos Toledano Morales 1986-ban írta doktori disszertációját A közoktatás Primo de

Rivera diktatúrája folyamán. A majd négyszáz oldalas írásmű széles forrásbázisra

támaszkodik, számos kortárs szerző, korabeli újságcikk és folyóirat felhasználásával

íródott, továbbá az oktatással összefüggő elsődleges források - törvények, statisztikák

– feltárását is elvégezte. Ugyanez mondható Emilio Díaz de la Guardia 1986-ban

megvédett disszertációjáról, mely az alábbi címet viseli: A középiskolai oktatás

fejlődése Spanyolországban 1875 és 1930 között. Egy politikai-pedagógiai

konfliktus42. A disszertáció vizsgált korszakomat érintő része szintén nagyon értékes

adalékokkal szolgált munkámhoz.

40 Lorenzo Luzuriaga: El analfabetismo en España. K.n., Madrid, 1920.
41 Ramón López Martín: Ideología y educación en la dictadura de Primo de Rivera (II). Institutos y
universidades. Universitat de Valencia, Valencia, 1995. és López Martín, 1994: id. m.
42 Emilio Diaz de la Guardía: Evolución y desarollo de la enseñanza media en España de 1875 a 1930.
Un conflicto político-pedagógico. Madrid, C.I.D.E., 1986,
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A korszak oktatásügyi minisztere, Eduardo Callejo de la Cuesta életrajzát akadémiai

székfoglalójának utószavából, ill. a miniszter temetésén – évtizedekkel később –

elhangzott nekrológ nyomtatott verziójából szerkesztettem meg. [Eduardo Callejo: A

pozitivista jog kapcsolata a természetjoggal43), ill. Luis Jordano de Pozas: Eduardo

Callejo tiszteletére44.]

A szélesebb időintervallumot átfogó összefoglaló munkák közül igen fontos Manuel

de Puelles Benítez két kötete, az Oktatás és ideológia a modernkori Spanyolországban

(1767-1975), illetve a Politika és oktatás a modernkori Spanyolországban45.

Számos értékes, közvetlenül a korszak oktatására vonatkozó információt rejt pl. a

Buenaventura Delgado Criado által szerkesztett Spanyolország és Amerika

oktatástörténete sorozat harmadik kötete, az Oktatás a modernkori Spanyolországban

(1789-1975)46, és Víctor García Hoz Oktatás a XX. századi Spanyolországban című

munkája.

A könyveken kívül a folyóiratok is tartalmaznak értékes információkat hordozó

cikkeket. A Historia 16 című történelmi folyóirat különböző számaiban találtam

érdekes tanulmányokat a korszak oktatásáról. A legfontosabb adalékokkal a Shlomo

Ben-Ami által jegyzett Diákok a király ellen. Az egyetemi diákföderáció szerepe

Primo de Rivera diktatúrájának bukásában című tanulmány  és  Emilio  Díaz  de  la

Guardia cikke, az Oktatás Primo de Rivera idején szolgált.

 A korszak kultúrájának és oktatásügyének kutatása nem lehet teljes a korabeli

értelmiség főbb szereplőinek megismerése nélkül. A téma nem kapcsolódik szorosan a

disszertációmhoz, de a teljesség érdekében ezt a témát is feldolgoztam és a

függelékben helyeztem el. Míg Primo de Rivera rendszerének politikatörténetét már

több ízben feldolgozták átfogó – csupán spanyol nyelven hozzáférhető – művekben, a

korszak értelmiségéről mindeddig egyetlen munka született Genoveva García Queipo

de Llano tollából, akinek tágabb kutatási területe Spanyolország XX. századi

értelmisége. A téma elsősorban az ő alapműve Az értelmiség és Primo de Rivera

diktatúrája alapján közelíthető meg.47 Nagy lélegzetű munkájában José Luis Abellán

43 Eduardo Callejo: Relaciones del derecho positivo con el derecho natural. K.n., Madrid, 1948.
44 Luis Jordano de Pozas: Elogio del Excmo. Señor don Eduardo Callejo. K.n., Madrid, 1950.
45 Manuel de Puelles Benítez: Política y educación en la España contemporánea. Madrid, 1998.
46 Buenaventura Delgado Criado /szerk./: Historia de la educación en España y América. Volumen 3.
La educación en la España contemporánea (1789-1975). Morata, Madrid.
47 Genoveva García Queipo de Llano: Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera. Alianza,
Madrid, 1988.
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foglalkozott a spanyol értelmiséggel, aki háromkötetes munkájában több évtizedet

átfogva kísérte nyomon a spanyol gondolkodásmódot 1875-től 1939-ig (A spanyol

gondolkodás kritikai története).48 A téma egy másik szeletét világítja meg Ramón

López Martín már említett Ideológia és oktatás Primo de Rivera diktatúrája alatt (II).

Intézmények és egyetemek című könyve, amelyben szintén található a spanyol

értelmiségről szóló fejezet. A „98-as nemzedék” nagy alakjáról, Ramón Menéndez

Pidalról szóló monográfiájában José Ignacio Pérez Pascual foglalkozik részletesebben

a korszak értelmiségének a diktatúrával szemben megnyilvánuló reakcióival.49

Primo de Rivera diktatúrájáról és magáról a diktátorról szóló könyvekben – szerzők:

Shlomo Ben-Ami, Eduardo Calleja, ill. Ramón Tamames és Xavier Casals –, továbbá

magyarra fordított munkákban is találtam elszórtan utalásokat a korszak

spanyolországi értelmiségének arculatára és beállítottságára. (Pl. José García:

Spanyolország a XX. században; Fernando García de Cortázar - José Manuel González

Vesga: Spanyolország története és Mary Vincent – R. A. Stradling: A spanyol és

portugál világ atlasza).

A korabeli szerzők memoárjai közül a perui José Carlos Mariátegui és a barcelonai

Salvador de Madariaga biográfikus visszaemlékezéseit50 forgattam haszonnal,

melyekben a diktatúra értelmiségi szereplőiről rajzolt irodalmi portrék találhatóak.

A magyar szerzők közül Anderle Ádám és Harsányi Iván kötetei, ill. tanulmányai

nyújtottak többletinformációkat.

García Queipo de Llano könyve bevezetőjében azt írja, hogy „az értelmiségiek és a

különböző politikai pártok közötti kapcsolatok elemzése segít mélyebben megérteni

Spanyolország történetét”51. Véleménye szerint „a spanyol történelem folyamán soha

nem játszott olyan fontos szerepet az értelmiség, mint ebben a korszakban, és talán

soha nem volt még számára olyan fontos a politika, mint a húszas évek végén”.52

48 José Luis Abellán: Historia crítica del pensamiento español. Tomo V (II). La crisis contemporánea.
II. Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1989. és Historia crítica del pensamiento español. Tomo V (III). La
crisis contemporánea. III. Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1991.
49 José  Ignacio  Pérez  Pascual:  Ramón  Menéndez  Pidal.  Ciencia  y  pasión.  Junta  de  Castilla  y  León,
Valladolid, 1998.
50 José Carlos Mariátegui: Figuras y aspectos de la vida mundial I. Amauta, Lima, 1970., - Figuras y
aspectos de la vida mundial II. Amauta, Lima, 1970.; - Figuras y aspectos de la vida mundial III.
Amauta, Lima, 1970. és Salvador de Madariaga: Españoles de mi tiempo. Planeta, Barcelona, 1974.
51 Queipo de Llano: id. m. 11. o.
52 Uo. 11. o. QL



20

A tankönyvek tartalomelemzésének módszertanát Fischerné Dárdai Ágnes, Antal

László, Szabolcs Éva és Klaus Krippendorff köteteinek segítéségével alkalmaztam a

gyakorlatban.53 Mintaként használtam Fischer Ferenc egy tankönyvelemzését.54 A

tankönyvkutatás előkészítése során a madridi UNED „Biblioteca MANES” elnevezésű

könyvtárának gyűjteménye segítségével nyerhettem betekintést a korszak valamennyi

tankönyvébe. Ezt a tankönyvgyűjteményt 1992-ben alapították francia hatásra, a

birtokukban lévő spanyol, portugál és latin-amerikai tankönyvekből. Azt a célt tűzték

ki, hogy minél szélesebb körben gyűjtsék össze az 1808 és 1990 között megjelentetett

általános és középiskolai tankönyveket ezekből az országokból.55 Ma kb. 4000

példányra tehető a könyvtár állománya. Az 1923 és 1930 között megjelentetett

tankönyvek megismerése kulcsot adott az oktatáspolitikában még homályban maradt

kérdések megválaszolásához, egyben jelentősen hozzájárult a korszak árnyaltabb

ábrázolásához. A Biblioteca MANES gyűjteményről számos cikk született. A szerzők

rendkívül széles körű kutatásokat folytattak, sok fontos témában szolgáltatnak

elmélyült elemzést a spanyol tankönyvkutatással kapcsolatosan. Pl.: értekeztek a

különböző kiadókról, melyek között a barcelonai Josep Dalmau Carles nevét viselő az

egyik legfontosabb56; Pedro Chico Rello pályájáról, a XX. század földrajztankönyv-

írás nagy alakjáról57; vizsgálták a spanyol történelemkönyveket58;  kutatták  az

aritmetika tankönyvek szöveganyagát59; körüljárták az udvariasság kérdését az

53 Fischerné Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.;
Antal László: A tankönyvelemzés alapjai. Magvető Kiadó, Budapest, 1976.; Szabolcs Éva:
Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon 1868-1890.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. és Klaus Krippendorff: A tartalomelemzés módszertanának
alapjai. Balassi, Budapest, 1995.
54 Fischer Ferenc: La imagen y hitos históricos de la historia de Hungría (1945.1990) en los libros de
texto españoles de historia y geografia. In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 6. Pécs, 2008, 55-
105.o.
55 Alejandro Tiana: La investigación histórica sobre los manuales escolares en España: El Proyecto
MANES. In: Clio & Asociados. La historia enseñada, nº 4, 1999, 103. o.
56 Salomó Marques Sureda: Dalmau Carles. Una editorial gerundense en Sudamérica”. In: Historia de
las Relaciones Educativas entre España y América. V Coloquio Nacional de Historia de la Educación.
Sevilla. Septiembre 1988. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Sevilla,
1988, 420-425. o.
57 Clemente Herrero Fabregat: Pedro Chico Rello y la renovación de la enseñanza de la geografía en el
primer tercio del siglo XX. In: Estudios Geográficos, tomo LIX, nº 211 (1993), 237-266. o.
58 Rafael Valls Montés: Los manuales escolares españoles de historia. In: Educació i Història, nº 3
(1997-98), 120-130. o.
59 M.  A.  del  Olmo  Romero  -  L.  Rico  Romero  -  M.  Sierra  Vazquez:  Textos  de  aritmética  para  la
formación inicial del maestro (1800-1930). In: El currículum: historia de una mediación social y
cultural. IX Coloquio de Historia de la Educación. Granada, Departamento de Pedagogía-Universidad
de Granada, 1996, vol. II, 351-355. o.
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olvasókönyvekben60; a vallási nevelést a Restauráció első felében61 és  a

hittankönyveket 1808 és 1931 között62; az európai kontinens reprezentációját, ill. a

földrajzoktatást elemezték a XX. század első harmadának földrajzkönyveiben63; az

európai személyiségek megjelenését a tankönyvekben a századfordulótól a II.

világháború befejezéséig64; az osztott iskolák kialakulásának történetét 1898 és 1967

között65; a nemzetfogalom megjelenését a történelemkönyvekben és a patrióta

tankönyveket66; a gyermekképet67; a nők ábrázolását a tankönyvekben68; összevetették

a spanyol és a francia tankönyvborítókat69 stb.

60 Julio Ruiz Berrio: La urbanidad en los libros de lectura (no de urbanidad) de la editorial Magisterio
Español (1898-1936). In: Etnohistoria de la escuela. XII Coloquio Nacional de Historia de la Educación.
Universidad de Burgos, SEDHE, 2003, 677-686. o.
61 Carmelita González Rodríguez: Ideología y educación religiosa en los libros de lectura de le escuela
de la Restauración española (1875-1902). In: Historia de la Educación, nº 17 (1998), 233-249. o.
62 Alejandro Tiana: Textbooks for the reaching of Religion at Primary School in Spain, 1808-1931. In:
Pedagogica Historica, Suplementery Series, vol. V (1999), 119-132. o.
63 Catalina Albacete García: La ausencia de un concepto integrado de Europa en los manuales españoles
de geografía escolar 1900-1936. In: Giovanni Genovesi: L’immagine e l’idea di Europa nei manuali
scolastici (1900-1945). Atti del I Convegno internazionale. SPICAE (Societas pro Investigatione
Comparata Adhesa Educationi). Cassino, Franco Angeli, novembre, 1999, 283-300. o.; - La enseñanza
de la geografía escolar a través de los libros de lecturas geográficas. Primer tercio del siglo XX”. In: El
currículum: historia de una mediación social y cultural. IX Coloquio de Historia de la Educación.
Granada, Departamento de Pedagogía-Universidad de Granada, 1996, vol. II, 231-239. o.; Augustín
Escolano Benito: Europa en el caleidoscopio. La representación de Europa en los manuales escolares
españoles (1900-1939). In: Giovanni Genovesi: L’immagine e l’idea di Europa nei manuali scolastici
(1900-1945). Atti del I Convegno internazionale. SPICAE (Societas pro Investigatione Comparata
Adhesa Educationi). Cassino, Franco Angeli, novembre, 1999, 237-258. o.
64 Julio Ruiz Berrio: Presencia e imagen de personajes europeos en los libros escolares de lectura de 1900 a
1945. In: Giovanni Genovesi: L’immagine e l’idea di Europa nei manuali scolastici (1900-1945). Atti
del I Convegno internazionale. SPICAE (Societas pro Investigatione Comparata Adhesa Educationi).
Cassino, Franco Angeli, novembre, 1999, 259-282. o.
65 María del Mar del Pozo Andrés: La organización escolar española en el contexto europeo: política
educativa y cultura pedagógica (1898-1967). In: Historia de la Educación, nº 24 (2005), 97-129. o.
66 Carolyn P. Boyd: El debate sobre <<la nación>> en los libros de texto de historia de España, 1875-
1936. In: J. J. Carreras Areas – C. Forcadell Álvarez (szerk.): Usos públicos de la Historia. Madrid,
Marcial Pons/Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, 145-171. o.; - „Madre España”: libros de texto
patrióticos y socialización política, 1900-1950”. In: Historia y Política, nº 1, (abril 1999), 49-70. o.;
Francisco Bernete: Cómo analizar las representaciones sociales contenidas en los libros de texto de
historia. In: Comunicación, Lenguaje y Educación, nº 22 (1994), 59-74. o.; Consuelo Delgado Cortada:
La imagen de Europa en la formación histórica de los maestros en España (1900-1945). In: Giovanni
Genovesi: L’immagine e l’idea di Europa nei manuali scolastici (1900-1945). Atti del I Convegno
internazionale. SPICAE (Societas pro Investigatione Comparata Adhesa Educationi). Cassino, Franco
Angeli, novembre, 1999, 301-320. o.
67 Virginia  Risueño  Jurado:  La  infancia  en  el  imaginario  de  los  manuales  escolares  de  urbanidad  y
lectura. España (1900-1940). En P. Dávila – L.M. Naya (szerk.): La infancia en la historia: espacios y
representaciones. Donostia, Eiren, 2005, 253-264. o.; Francisco Soto Alfaro: Imagen de la infancia en
los manuales escolares de primera enseñanza editados en Navarra (1829-1979). In: P. Dávila – L.M.
Naya (szerk.): La infancia en la historia: espacios y representaciones. Donostia, Eiren, 2005, 265-274.o.
68 Nuria Garreta: La presencia de la mujer en los textos escolares. In: Revista de Educación, nº 275
(1984, szeptember-december), 93-106. o.
69 Sylvie Durando – Pierre Guibbert: Entrer dans l’Histoire… Les couvertures des manuels espagnols et
français (1880-1980). In: Internationale Schulbuchforschung, vol. 18, nº 3 (1996), 387-410. o.
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A historiográfiai fejezet összefoglalásaként rögzíthetjük, hogy a témakörben

fellelhető primer és szekunder források elegendő betekintést nyújtottak az anyag

részletes, árnyalt és pontos feldolgozásához.

I. 2. Primo de Rivera diktatúrájának vázlata. Az első spanyol diktatúra időbeli

elhelyezése Európában

„Az elmúlt több mint száz esztendőben a spanyol jobboldal meghatározó súlyú volt

a spanyol társadalomban. Kortárs történelmünket sem ismerhetjük meg anélkül, hogy

ne ismernénk pontosan a jobboldal pártalakulatait, s jellegzetességeiket.” –

olvashatjuk Pedro Carlos González Cuevas: A spanyol jobboldal története. A

felvilágosodástól napjainkig70 című könyvének hátsó borítóján.

A két világháború közötti Európában szinte kizárólag az iparosodást későn megkezdő,

kevésbé fejlett országokban különböző színezetű totális diktatúrák, diktatórikus és

tekintélyelvű rendszerek sora jött létre.

A sort Portugália nyitotta meg, ahol még az első világháború előtt, 1907-ben és a

világháború alatt 1917-ben két rövid diktatórikus kísérlet zajlott le, majd következett a

sorban Oroszország, Magyarország, Törökország, Bulgária, Olaszország,

Spanyolország71, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Jugoszlávia, Németország,

Ausztria, Észtország, Lettország, Görögország, Románia. A felsoroltak közül a két

legfejlettebb állam, Olaszország, illetve Németország egy rövidebb és egy hosszabb

demokratikus időszak után lépett a fasizmus, illetve a nemzetiszocializmus útjára.

Az első spanyol diktatúra nem nevezhető totálisnak, de sokkal elnyomóbb jellegű volt,

mint az egyszerű tekintélyelvű rendszerek. Shlomo Ben-Ami leginkább a balkáni

királydiktatúráknál látja a legtöbb hasonló vonást Primo de Rivera rendszerével,

elismerve azt is, hogy a rendszer ideológiája a salazarizmusnak mutatott először utat

Portugáliában.72 Tehát a rendszernek konkrét belföldi és külföldi modellje, előképe

70 Pedro Carlos González Cuevas: Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días.
Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
71 Ormos Mária – Incze Miklós: Európai fasizmusok 1919-1939. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1976,
168-169. o.
72 Ben-Ami, 1984: id. m. 393. o.
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nem volt, több helyről merített kormányzati fogásokat, majd több diktatúrának

mutatott utat.

I. 2. 1. A diktatúra előfeltételei

Az 1917 óta tartó destabilizációs időszak után a barcelonai katonai körzet

parancsnoka, Miguel Primo de Rivera tábornok 1923. szeptember 13-án puccsal

katonai diktatúrát vezetett be, XIII. Alfonz király utólagos, de készséges

beleegyezésével.

1923 szeptemberére a spanyol társadalom mély válságba jutott. Meglehetősen

szerteágazók azok a politikai, gazdasági és ideológiai előfeltételeket, amelyek

lehetővé tették a katonai megmozdulásból kibontakozó államcsíny sikeres és vértelen

végrehajtását.

A politikai előfeltételek közül a legfőbb a Restaurációs korszak fokozódó válsága. Az

1876-os alkotmánnyal Antonio Cánovas del Castillo miniszterelnök által létrehozott,

ún. cánovista rendszer visszásságai mély bizalmi válságot okoztak a társadalomban.

Az emberek egyre jobban elutasították az erkölcstelen és korrupt politikai elitet.73

A belpolitikai feszültséget fokozta, hogy az országos politikában egyre nagyobb súlyt

képviseltek a különböző területi autonómiára, ill. elkülönülésre irányuló törekvések.

A katalán és a baszk nemzeti mozgalom (a gallego nemzeti mozgalom kis szerepet

játszott) így vált a diktatúra egyik kiváltó okává. Országos szinten kétfajta

nacionalizmus összecsapásának lehetünk szemtanúi: a regionalista nacionalizmus és a

Spanyolország területi egységét védő hispán nacionalizmus vívta küzdelmét. Helyi

szinten is kétféle irányvonal feszült egymásnak. Katalóniában a mérsékelt szárny

regionalista, a radikális szárny nyíltan szeparatista volt. A katalán ipari nagypolgárság

nem volt érdekelt a szeparatizmusban, ezért támogatta Primo de Riverát a hatalom

megszerzésében, annak reményében, hogy majd ő képviselheti Madridban a katalán

gazdasági és politikai érdekeket.

1923-ra a legfelsőbb politikai és katonai köröket is elérte az a vizsgálat, mely az 1921

júliusi, ún. annuali katasztrófa felelőseit kereste. A már évtizedek óta Észak-Afrika

területén zajló és hatalmas központi költségvetési összegeket felemésztő spanyol-

73 López Martín, 1994: id. m. 14. o.
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marokkói konfliktus fordulópontjához érkezett ezzel a 15 ezer spanyol katona életét

követelő vereséggel. A marokkói eseményeket a magyar diplomácia is élénk

figyelemmel kísérte. (A szövegeket az eredeti forrásokhoz hűen idézem.)

Szentmiklósy Andor barcelonai konzul ekképpen tájékoztatta a magyar

külügyminisztériumot: „Szükségesnek tartom ez alkalommal még megemlíteni, hogy

a marokkói katonai akciót a spanyolok összessége nemzeti ügynek tekinti,

amennyiben jelenleg egy az ország katonai prestige-én ejtett csorbának a

kiköszörüléséről van (sic!), amelyet pedig fentartani (sic!) mindenki egyaránt

elengedhetetlenül szükségesnek tart.”74 1921 nyarán még a katalánok, a baszkok és a

szocialisták is kiálltak a háború fontossága mellett. A különböző színezetű újságok

címlapjukon számoltak be az aktuális katonai eseményekről, a hadi helyzet állásáról.75

A közhangulat 1921 őszén kezdett megváltozni, amikoris felmerült az annuali

katasztrófa felelőseinek kérdése. Az El Sol című lap már 1921. augusztus 31-én

szalagcímmel követelte „a katonai hadművelet és a felelősök felelősségre vonását”.76

Az elrendelt katonai cenzúra ellenére sem lehetett már eltussolni az ügyet és a

közvélemény nyomására a parlament vizsgálóbizottságot küldött ki az eset

kivizsgálására. A barcelonai külképviselet beszámolója szerint: „Hogy mily nagy volt

a spanyolok vesztesége emberanyagban, az hivatalosan mindeddig nem lett közzétéve.

A mint általában a marokkói hírekre vonatkozólag a legszigorubb katonai cenzura lett

a napokban elrendelve, úgyhogy az összes lapoknak más hireket, mint a hivatalos

katonai kommüniquékben foglaltakat hozniok nem szabad.”77 Az idézet rendkívül

figyelemreméltó, hiszen kiviláglik belőle, hogy nem csak a diktatúrák sajátja a

cenzúra bevezetése, ezzel az eszközzel az alkotmányos demokráciában is élhetnek, ha

a szükség úgy kívánja. A diktatúra aztán „nemzetbiztonsági okokra” is hivatkozva

hivatalba lépése után rövid időn belül, még 1923-ban létrehozta a cenzúrát és annak

országos szervezeti egységeit.78

Somssich vatikáni rendkívüli követ a számok tekintetében pár hónap elteltével már jól

értesültebb, mint ahogy ez a beszámolójából is kiderül: „Mgr. Tedeschini azt meséli

74 MOL, K63, 273. csomó, 1922/29/1. tétel, 778/p.
75 El Día Gráfico 1921. augusztus 8.; La Vanguardía 1921. augusztus 6.; El Liberal 1921. október 15.;
El Sol 1921. július 25.
76 El Sol 1921. augusztus 31.
77 MOL, K63, 273. csomó, 1922/29/1. tétel, 575/p.
78 AHN, Katonai Direktórium, általános ügyek, leg. 231, exp. 1257.
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nekem, hogy a háború melyet Spanyolország Marokko ellen folytat, s melyröl az itteni

közvélemény tudomást sem vesz, sokkal komolyabb természetű mintsem gondolni

lehetne. Spanyolország máris igen sok pénzt, söt mi több, sok vért is áldozott reá. Volt

egy ütközet, melyen nem kevesebb, mint 15.000 ember esett el. (…) Ha Alfons király

nem volna oly igen népszerű mint a milyen a háború okozta elégületlenség már rég

forradalomra vezetett volna.”79

A parlament által kinevezett vizsgálóbizottság munkája során a legfelsőbb katonai

vezetők, sőt a király felelősségének kérdése is szóba került,80 mivel bizonyos jelek

arra mutattak, hogy személyesen az uralkodó adott parancsot a később végzetesnek

bizonyuló támadásra. Többek között a felelősség kimondásának elhárítására is kiváló

eszköznek bizonyult az államcsíny.81

A diktatúra Barcelonában született, ahol 1923-ban a leendő diktátor, az andalúziai

Jerez de la Frontera városából, régi katonacsaládból származó Miguel Primo de Rivera

tábornok viselte a katonai kormányzói posztot. A város 1917-től kezdve mindazon

krízisjelenségeket produkálta, melyek az egész országot jellemezték az első

világháború utáni években. Az utcán közrend és közbiztonság jóformán nem létezett.

Az anarchisták és a kormány által megbízott ún. pistolerók82 egyre növekvő számú

gyilkosságai, a szaporodó és egyre nagyobb hullámokat vető sztrájkmozgalmak, a

radikalizálódó elszakadási mozgalmak a társadalom legkülönbözőbb csoportjaiban

vetették fel a politikai megoldás kérdését.

Az első világháború éveiben tapasztalt gazdasági fellendülés 1917-ben lelassult,

majd megállt, és csak évekkel később, 1922-ben kezdett lassú ütemben újra

beindulni.83 A gazdasági visszaesés munkahelyek tömeges megszűnését és az

életszínvonal-csökkenését eredményezte. Az egyre nagyobb méreteket öltő

sztrájkhullámok és terrorcselekmények is kihatottak a gazdasági szférára; számos

munkanap esett ki a sztrájkok következményeképpen, ami aláásta a gazdasági

stabilizációt.

79 MOL, K63, 273. csomó, 1922/29/1. tétel, 553/pol./1922. – Tedeschini ebben az időben pápai nuncius
volt Madridban.
80 González Calbet: id. m. 28. o.; vö.: Díaz Barrado: id. m. 9. o.
81 MOL, K63, 273. csomó, 1922/29/1. II. tétel, II 02/p. szám
82 Kormány által megbízott bérgyilkosok.
83 Ben-Ami, 1983: id. m. 34. o.
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Az 1923 nyarán Barcelonában kirobbant sztrájkok többek szerint Primo de Riverához

köthetők. A tábornok megegyezett a katalán nagypolgárság vezetőivel abban, hogy a

kormány gyengesége miatt katonai kormányzásra van szükség, és neki kell a

kormányrúdhoz állnia.84 A katonaság is jobbára támogatta a katonai hatalomátvételt.

A marokkói katonai jelenlét és háborúskodás a csökkenő gazdasági teljesítmény

mellett egyre jobban megterhelte a mindenkori kormányok költségvetését. 1921 és

1923 között éves szinten 500-600 millió peseta háborús kiadással kellett számolniuk.

Amennyiben a katonai kiadásokat csökkentették volna, az elsősorban az 1912 óta

fennálló marokkói spanyol és francia protektorátus területén állomásozó, ún.

afrikanista katonaságot és tábornoki kart érintette volna a legérzékenyebben.

Az 1875 óta fennálló Restaurációs időszak válsága, a dinasztikus (liberális és

konzervatív) pártok felbomlása miatt az 1920-as évek elején kormányzati körökben is

hangot adtak olyan elképzeléseknek, hogy időszerű lenne egy erőskezű katonai

kormányzat létrehozása, melynek élére a király állhatna. Sőt, maga a király is több

ízben kifejtette, hogy utolsó reménye egy katonai felkelés.85 Egy 1923 júlisui utazás

során Joaquín Salvatella közoktatási miniszternek modta el, hogy szükséges egy

katonai kormányzat felállítása.86 A katonaság ideológiája kimerült a királyság

intézményének feltétlen tiszteletében, a hadsereg hatalomban való részvételében, és az

általuk feltételezett népakarat érvényesülésének biztosításában.

XIII. Alfonz (uralk. 1886-1931) tudott a készülődő felkelésről, és amikor 1923.

szeptember 12-én tudomást szerzett róla, csak egy nap késlekedéssel indult vissza San

Sebastianból Madridba. Ha azonnal intézkedni akart volna a kormánnyal együtt,

megállítható lett volna a felkelés. María Teresa González Calbet véleménye szerint a

király támogatása nélkül, azaz az ő akarata ellenére az államcsíny nem lehetett volna

sikeres.87 González Calbet következetesen „katonai felkelésnek” nevezi a hatalom

megszerzésének módját, az általánosan bevett „államcsíny” terminológia helyett.88 A

hadsereg nagy részének passzivitását tekintve egyes szerzők „negatív

pronunciamientó”-ként jellemzik az eseményeket89, hiszen valójában a szó szoros

84 González Calbet: id. m.  37. o.
85 Tamames: id. m. 50. o.
86 Uo. 103. o. T
87 González Calbet: id. m. 112. o.
88 Uo. 55. o. [MTGC]
89 Carolyn P. Boyd: Praetorian politics in Liberal Spain. http:// libro.uca.edu/boyd/chapter12.htm
(2004.05.06.)



27

értelmében vett „felkelésről” nem beszélhetünk. A kormány megdöntésére irányuló, a

király által támogatott katonai fellépésre került sor, melynek során egyetlen

puskalövés sem dördült el. Ugyanakkor sokan úgy fogalmaznak, hogy Primo de

Rivera hajtotta végre az utolsó, nyomokban a 19. századi katonai felkelésekre

emlékeztető pronunciamientót.

A király végül jóváhagyta a katonai kormányzatot, melynek élére Primo de Rivera

tábornokot nevezte ki miniszterelnöknek. A Katonai Direktórium első intézkedései

között felfüggesztette az alkotmányt, eltörölte a polgári szabadságjogokat, bevezette az

előzetes cenzúrát és miután feloszlatta a parlamentet, rendeleti úton kezdte meg a

kormányzást. Betiltotta a politikai pártokat, az anarcho-szindikalista és a kommunista

szakszervezeteket, feloszlatta a választott községtanácsokat, a polgári kormányzókat

leváltotta, és a közigazgatási egységek élére katonákat helyezett. Katonai felügyelet

alá helyezte az igazságszolgáltatás szerveit is, és félkatonai szervezetté alakította át a

helyi polgárőrséget.90

I. 2. 2. A diktatúra vázlatos eseménytörténete

Egyes szerzők szerint a bevezetett diktatúrának voltak európai előzményei, ill.

hatásai, mások szerint pedig nem. Utalnak az olasz, a görög, a magyar rendszerre. Az

utóbbi autoritárius rendszer volt, az olasz rendszer pedig lassabban épült ki, mint

Primo egyik napról a másikra bevezetett katonai diktatúrája. Ennek dacára más

európai országok gyakorlata hatással lehetett a spanyol megoldásra is.

Más szerzők azt hangsúlyozzák, hogy a diktatúra egy történelmi zárójel volt,

amelynek során nem történt fontosabb átalakulás, az ország társadalmi békében élt.91

Ezek szerint a politikai krízis megoldásának egyik útja volt a diktatúra, nevezetesen

arra tett kísérletet, hogy hogyan kell bevonni a tömegeket a politikai életbe.

A spanyol társadalom többsége passzívan, a katalán nagypolgárság, a regionalista

Katalán Liga és a katolikus egyház örömujjongással fogadta az új rendszert.92

90 Harsányi Iván: Az Ibériai-félsziget 20. századi diktatúrái. In: Limes, 2003/2, 64. o.; vö: Semsey
Viktória: Spanyolország és Latin-Amerika 19-20. századi rövid története. L’Harmattan, Budapest,
2008, 49. o.
91 González Calbet: id. m. 11. o.
92 Uo. 15. o. [MTGC]
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A madridi A.B.C. című lap magyar származású újságírója, Andrés Révész93

könyvet írt Primo de Riveráról. Arra az újságírói kérdésre, hogy milyen régóta

dédelgetett hatalmi követeléseket, a diktátor így felel: „körülbelül egy évvel az

államcsínyt megelőzően, barcelonai kormányzó koromban. Tanúja voltam mindazon

rossznak, anarchiának, melyben országom szenvedett azok hibájából, akik

kormányozták, illetőleg félrekormányozták”.94

A diktatúra két fő periódusra osztható: az első a Katonai Direktórium időszaka, ami

1923. szeptember 13-ától 1925. december 2-áig tartott. Ezt váltotta fel a Polgári

Direktórium, mely 1930. január 28-án, a diktátor lemondásával szűnt meg. José Luis

Gómez-Navarro négy rövidebb szakaszra osztja a diktatúrát. Az első a rendszer

megszilárdulásának szakasza a kezdetektől 1924 áprilisáig. A belpolitikai sikert követi

a sikeres marokkói hadműveletet is magában foglaló második szakasz 1926 közepéig.

A harmadik szakasz 1928 végéig tartott. Ekkor kezdődött meg a Tanácsadó

Nemzetgyűlés (Asamblea Nacional Consultiva) működése és az új alkotmány

előkészítése. Az utolsó 14 hónap már a válság időszaka volt.95

A Katonai Direktórium első két évében kiépült a diktatúra adminisztrációja, mely

igen sok személycserével járt, ugyanakkor a régi rendszer kiskirályai (spanyol szóval

kacikái) is számos esetben meghatározó szerepben maradhattak. Primo de Rivera

próbált antikacikista látszatot kelteni, holott a rendszere sok területen ezen az

intézményen nyugodott.96 Különösen igaz ez a déli és a keleti provinciákra, ahol a régi

rendszer politikusait nem váltották le.97

1924 áprilisában zászlót bontott a kormány által szervezett párt, a Hazafias Szövetség,

ahol a kormányhoz hű közéleti szereplők vállaltak vezető szerepet. Az egypárt hármas

jelszava volt: „Haza, vallás és királyság” – szigorúan ebben a sorrendben.98 1925

nyarán az észak-afrikai alhucemasi partraszállás hadműveletei után francia és már az

93 Révész Andor 1890-ben született Galgócon és 1970-ben hunyt el Madridban. Újságíró, publicista,
író. Francia- és irodalomtanár végzettséget szerzett. Hat nyelven beszélt. Madridban az El Sol, majd az
A.B.C. című lapok újságírója. Utóbbinak csaknem ötven éven át külpolitikai szerkesztője volt. Több
történelmi témájú kötete jelent meg. – Rónai Zoltán: Nemcsak egy madridi levél. Révész Andor
munkásságáról. In: Tiszatáj, 1994/március, 69-71. o.
94 Tamames: id. m. 88. o.
95 Gómez-Navarro: id. m. 507-519. o.
96 Ben-Ami: La dictadura… 69. o.
97 Gómez-Navarro: id. m. 251-260. o.
98 Tusell: La España… id. m. 183. o.
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1920-as években is létező német segítséggel99 sikerült megoldást találni a marokkói

helyzetre, mely a diktatúra legnagyobb külpolitikai sikereként könyvelhető el.100 (Az

észak-afriaki ún. Rif Köztársaságban élő rif törzsek vezetője, Abd-el Krim

valószínűleg túlbecsülte az erejét az 1921-es annuali győzelme után, ez is okozhatta

ekkori vereségét.101) A győzelem tette lehetővé, hogy a katonai kormányzat 1925

végén polgári kormányzattá változzon, ahol a tábornokok helyére a polgári életből

ismert szakminiszterek kerültek a bársonyszékekbe.

A diktatúra első szakaszában inkább „megőrző” típusú volt, tehát gátat vetett a

politikai változásnak és megvédte a közrendet. 1925-től kezdve pedig „kormányzó”

típusú lett, politikai változtatásokat vezettek be és nagy modernizációs elképzeléseket,

fejlesztéseket helyeztek kilátásba.102 Így érdekes módon a Katonai Direktórium

közelebb  állt  a regeneracionizmushoz103, liberálisabb megközelítésű volt, míg a civil

kormányzat bizonyos határokon belül, de jóval erőszakosabban érvényesítette

akaratát. Desarrollista, azaz fejlesztéspárti volt a diktatúra második szakasza.104 A

költségvetési hiányt sikerült lefaragni, az államháztartást viszonylagos egyensúlyba

hozta a José Calvo Sotelo105 által vezetett pénzügyminisztérium. Mivel a sztrájkok

száma radikálisan csökkent, megnőtt a termelékenység, s ennek következtében az

1920-as évek második felének gazdasági fellendülése is bekövetkezett. A munka- és

az életkörülmények nagyon lassan, de javuló tendenciát mutattak az egyre iparosodó

és városiasodó társadalomban. Ezzel párhuzamosan jutott pénz nagy közmunkákra; pl.

a század addigi legnagyobb méretű vasút- és úthálózat-építésére. A népiskolák számát

is sikerült több ezerrel bővíteni, ami vitathatatlanul a diktatúra egyik legnagyobb

belpolitikai eredménye.

99 A témáról bővebben: Fischer Ferenc: Spanyolország jelentősége, mint Németország és Spanyol-
Amerika közti híd. Titkos spanyol-német katonai kapcsolatok az 1920-as években. In: A modernizáció
határai. Tradíció és integráció hazánk és a Mediterráneum történetében - 18-20. század = Les limites de
la modernization. Tradition et integration dans l'histoire de l'Europe Centrale (Hongrie) et de la
Mediteranee  -  18-20eme  siècles  /  J.  Nagy  László  -  Kukovecz  György  -  Szélinger  Balázs  (szerk.).  -
Szeged: Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék,
2002. 35-60. o.
100 González Calbet: id. m. 181. o.
101 Pedro Pascual: Así fue el desembarco de Alhucemas. In: Historia 16, 283. sz., 10/1999., 65. o.
102 Calleja: id. m.  21. o.; vö. Gómez-Navarro: id. m. 71. o.
103 Spanyolország szellemi, anyagi, erkölcsi megújhodására, regenerálására törekvő szellemi irányzat a
századfordulón az 1898-as vesztes háború után.
104 Calleja: id. m. 53. o.
105 Monarchista politikus. Ismert gazdasági szakember, Primo de Rivera polgári kormányzatának egyik
jelentős tagja. A ’30-as években egyre jobban támogatta a diktatórikus megoldást. 1936-ban a
rohamrendőrség tagjai meggyilkolták, ami az egyik indoka volt a polgárháború kitörésének.
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Primo de Rivera szándékai szerint vissza kívánt térni az alkotmányossághoz, vagy

ahogyan ő maga is emlegette, az „alkotmányos normalitáshoz”. Már 1923-as, első

manifesztumában is 90 nap hatalomgyakorlást emlegetett, amíg sikerül helyreállítania

a „társadalmi békét” és megoldani a marokkói kérdést.106 Ahogy  a  90  nap

uralkodásból is hat és fél év lett, úgy a „normalitáshoz” sem sikerült visszatérni ezen

idő alatt. Bár kétségkívül történtek próbálkozások: rögtön az első, hogy 1925-ben

demilitarizálta a kormányát. A Polgári Direktórium beiktatása volt az első lépés a

normalitás felé.107 Miután 1926 nyarán sikeresen elhárította a katonaságot érintő

intézkedéseivel elégedetlen puccskísérletet (Sanjuanada), a diktátor az 1926

szeptemberi népszavazással legitimáltatni vélte a hatalmát. A következő óvatos lépést

1927-ben a Tanácsadó Nemzetgyűlés összehívása jelentette, mely az első korporatív -

azaz hivatásrendi - alapon létrehozott politikai szerv volt Spanyolország

történelmében.108 A testületben helyet foglalhattak egyes prominens ellenzékiek és a

munkásosztály néhány képviselője is, de kritikai észrevételeiket, vagy esetenként az

oktatáspolitikával szemben megfogalmazott véleményüket a kormány figyelmen kívül

hagyta.109 1928-ban megkezdődött az új alkotmány szövegének kidolgozása. Az

alkotmános normalitáshoz történő visszatérés témaköréhez jól illeszkedik az az

anekdota, amikor a diktátorhoz látógatóba érkezik egyetemi oktató barátja, akivel az

alábbi dialógust folytatták:

„Olariaga, hogy van? Fáradjon be, azonnal végzek…

- Tábornok, tudja, nem tetszik nekem a diktatúra…

- Barátom, nekem sem! – szakítja félbe a diktátor – de abban a helyzetben nem volt

más választásunk, mint ilyen rendszert létrehozni.”110

A diktátor fia, José Antonio apja halála után úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint,

ha lettek volna azokban az években választások, apja megnyerte volna azokat.111

Választások persze nem lehettek, hiszen diktatúra volt.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az államcsíny évfordulóihoz rendszerint jelentős

események társultak. 1925 szeptemberében sikerült nyugvópontra helyezni a

106 Carr: id. m. 542. o.
107 Uo. 553. o. carr
108 Gómez-Navarro: id. m. 271. o.
109 Uo. 287. o. [GN]
110 Tamames: id. m. 120. o.
111 Uo. 121. o.
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marokkói kérdést, 1926 szeptemberében megrendezték a népszavazást, mely

formálisan megerősítette Primo de Rivera hatalmát. A negyedik évfordulón, 1927

szeptemberében kezdte meg munkáját a Tanácsadó Nemzetgyűlés. Az ötödik

évfordulón, 1928. szeptember 13-án pedig hatalmas ünnepséget rendeztek, melyen

mintegy 100 ezer ember vett részt. Marokkóból is sokan érkeztek, éltették a diktátort,

mint „Spanyolország megmentőjét”.112 José Pemartín könyvéhez írt előszavában így

értékelte Primo de Rivera a diktatúra öt évét: „Azt hittem, hogy a diktatúra ötödik

évfordulóján előterjesztést tehetek a királynak új személyek kiválasztására és hogy

egy lépést tehetünk előre a normális alkotmányos élet felé, amelyre valamennyien

vágyunk, ha az új alkotmány szentesítve lesz. De a türelmetlenek támadásai oly

hevesek és igazságtalanok voltak, hogy számolnom kellett azzal, amire már sokan

figyelmeztettek, hogy a régi politikai szellem még mindig túl eleven. (…) El kellett

ejtenem tehát azt a tervemet, hogy saját egészségemet ápoljam; maradok.”113 A

feljegyzések szerint a diktátor nem csak maradt, hanem továbbra is sokat dolgozott;

hajnali háromkor feküdt le, de reggel nyolckor már talpon volt.114

1929. január 29-én a tüzérség másodszor is felkelt és megpróbálta megdönteni a

kormányzatot, ezúttal Ciudad Real-ból.115 Miután ez a puccskísérlet is kudarcot

vallott, az 1929-es év a továbbiakban az alkotmánytervezet parlamenti és társadalmi

vitájáról szólt. Jellemző, hogy egyes konzervatív körök is támogatták egy új

alkotmány létrehozását. Az addig következetesen konzervatív szemléletű La Época

című lap így írt 1928 nyarán: „Csak nem fog senki se bennünket oly naivnak tartani,

mintha mi Cánovas 1876-ik évi művét a tökéletesség mintaképének tartanánk, amely

örökérvényű kell legyen. Elérkezett a pillanat, amikor a nemzet nagy többsége azon a

véleményen lesz, hogy meg kell változtatni az alkotmányt.”116

Az alkotmánytervezet legfontosabb cikkelyei: kimondja, hogy Spanyolország

egységes alkotmányos nemzet (1.§), a katolicizmust államvallássá teszi (11.§),

egykamarás országgyűlést hoz létre (54.§), létrejön egy 36 tagú Királyi Tanács

(Consejo del Reino), mely egyaránt rendelkezik törvényhozói, végrehajtói és bírói

112 MOL, K63, 273. csomó, 1928/29/1. tétel, 47/pol./1928.
113 José Pemartín: id. m. 10. o.
114 Jacinto  Capella:  La  verdad de  Primo de  Rivera.  Intimidades  y  anecdotas  del  dictador.  Hijos  de  T.
Mimuesa, Madrid, 1933, 68. o.
115 Alia Miranda: id. m. 11. o.
116 La Época 1928. június 1.
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hatáskörrel is (44.§). Rendkívül fontos kitétel, hogy a végrehajtó hatalom a

szabadságjogokat ideiglenesen felfüggesztheti (31.§).117

Jelen dolgozat szempontjából lényeges, hogy az alkotmány két szakasza a

közoktatásról is rendelkezett (22., 24.§), mely szerint „minden spanyolnak kötelessége

megadni a lehetőséget gyermeke számára a közoktatásban való részvételre”, „az

utódok oktatása és művelése a szülők joga és természetes kötelezettsége, anélkül,

hogy az állam jogait sértenék”.118 A műveltség terjesztésének vágya dicséretes, de

aggályos az állam jogainak mindenekelőtt figyelemben tartása az oktatásban. A

tervezet természetesen megfelel a diktatúra addigi gyakorlatának, az oktatásügyi

állami kontroll alaptörvénnyé emelése csak egy újabb lépés lett volna a megkezdett

úton.

A magyar diplomácia így értékelte az eseményeket: „Primo de Rivera tábornok a

diktatúra által elért eredményekre való visszapillantás után ujból lándzsát tört az

alkotmánytervezet mellett és szavait azzal fejezte be, hogy erősen bizik programja

sikeres végrehajtásában, melynek befejezése a hatalomnak az uj alkotmány napján

megalakuló kormány részére való átadása lesz.”119

Az elkészült alkotmánytervezetet azonban 1929-ben a Nemzetgyűlés többsége

elutasította azzal, hogy a diktátor személyét megerősíteni kívánó, korporatív és

antidemokratikus államberendezkedést meghonosító alkotmányt nem tudnak

támogatni. Kifogásolták, hogy a Királyi Tanács döntő súllyal bír a cortés-zel

szemben.120 A kormány által létrehozott testület, melyben javarészt a

kormánydelegáltak ültek, nem teljesítette megbízói akaratát. Így a diktátor

szemszögéből a Tanácsadó Nemzetgyűlés kudarccal végezte munkáját. Matuska, a

madridi Magyar Királyi Követség ügyvivője az 1929-es válság kibontakozásáról

részletes jelentésekben számolt be a magyar külügyminiszternek. A hivatásrendi

államforma irányába mutató alkotmánytervezet elutasítása után az alábbiakban

értékelte a közhangulatot: „Primo de Rivera egyre-másra kapja a közvélemény

részéről a visszautasító megnyilatkozásokat. (…) És bizonyára van abban is valami

igazság, - amit különben a kormány kategorikusan cáfol – hogy a király és Primo közt

117 Az alkotmánytervezetről bővebben ír: Antonio M.a Calero: Constitución y dictaduras. Primo de
Rivera y Franco. Imprenta S.M., Madrid, 1985, 18-34. o.
118 Anteproyecto de Constitución de la Monarquía Española, 1929.
119 MOL, K63, 273. csomó, 1929/29/1. tétel, 34/pol./1929.
120 MOL, K63, 273. csomó, 1929/29/1. tétel, 29/pol./1929.
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a közelmúltban a portugál határ mentén fekvő egyik városban vita folyt arról, hogy

változás következhetik be a kormányzásban, hogy ezzel kapcsolatban Alba herceg

neve, mint aki számbajöhetne mint a jövő embere, szóba került. A közvélemény

számol azzal az eshetőséggel, hogy Primo mégse fogja tudni magát a végtelenségig

tartani, és minthogy senki sem látja világosan, hogy a diktatúra után mi fog

következni, erősödik a bizonytalanság érzése az emberekben, aminek egyik fokmérője

a rossz tőzsde s a peseta állandó árhanyatlása.”121 Matuska egyéb jóslatokba is

bocsátkozott, melyek a későbbi események ismeretében politikai éleslátásra vallanak:

„Benyomásom szerint egy pár hónapig nem valószínű, hogy a helyzet felboruljon,

Primo de Rivera csillaga azonban határozottan letünő félben van, s ha a király az ő

rendszabályait továbbra is feltétel nélkül fedezi, egy újabb megmozdulás esetén saját

positióját is veszélybe sodorhatja.”122

A diktatúra kialakuló belső válságát tetézte a gazdasági válság miatti fokozódó

tiltakozás. 1929-re elszabadultak az indulatok, és a társadalom szinte minden rétege

szembefordult a diktatúrával - a korábbi szövetségesei is. A szocialisták

megszakították a süllyedőben lévő diktatúrával folytatott korlátozott együttműködést

is, majd ellenzéki egységbe tömörültek a katalánok, az értelmiség, a diákság és a

katonaság.123 Az 1928-as felsőoktatási törvény elleni diáklázadások utcai

összecsapásokká fajultak, melyek széleskörű elbocsátásokhoz és iskolabezárásokhoz

vezettek.

Mikor a katonai vezérkar is megvonta tőle a bizalmat, Primo de Rivera 1930. január

28-án habozás nélkül benyújtotta lemondását a királynak, aki elfogadta azt. A

diktatúra úgy távozott, ahogyan jött; vér nélkül, de szinte minden olyan hibát maga

mögött hagyva, amelynek megoldására létrehozták. XIII. Alfonz király, hogy

koronáját mentse, feláldozta Primo de Rivera kormányát és kinevezte Dámaso

Berenguer tábornokot miniszterelnöknek. Az ő feladataként határozták meg, hogy a

lehető legrövidebb időn belül visszatérjen az alkotmányossághoz. Egy kevéssé ismert

tényt világít meg Gonzalo Álvarez Chillida José María Pemánról írt könyve. Ebben a

szerző leírja, hogy „lemondása után egy héttel, 1930. február 5-én Primo de Rivera

összeült volt minisztereivel. Az volt a szándékuk, hogy létrehozzanak egy új pártot,
121 MOL, K63, 273. csomó, 1929/29/1. tétel, 39/pol./1929. Tárgy: Belpolitikai helyzet Spanyol-
országban.
122 MOL, K63, 273. csomó, 1929/29/1. tétel, 5/pol./1929.
123 López Martín, 1994: id. m.  24. o.
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melynek feladata a bukott rendszer eredményeinek védelme lesz. Az új politikai

képződményt a politikai spektrum centrumában képzelte el.”124 A  terv  semmivé

foszlott, amikor a nagyfokú ellenségeskedést látva, a diktátor 1930. február 12-én

franciaországi száműzetésbe vonult, ahol néhány héttel később cukorbetegség okozta

kóma következtében elhunyt.125 A Hazafias Szövetség rövid idő alatt eltűnt a

történelem süllyesztőjében, a tagság és a vezetőség jelentős része pedig új pártokat

hozott létre, vagy beépültek a már létező politikai szervezetekbe. A rendszer

leépítésével a király Berenguer tábornokot bízta meg, ami tulajdonképpen a monarchia

agóniájának meghosszabbítása volt. Berenguer tábornok 1931. április 14-én délutáni

sziesztájából felriadva megkérdezte segédjét, hogy „Mi ez a zaj?”, amire azt a választ

kapta: „Kikiáltották a köztársaságot, tábornokom”.126

I. 2. 3. A diktatúra külpolitikai törekvései

A belpolitikai kudarcsorozat után Primo de Rivera 1929 decemberében még új

program megalkotásáról beszélt, de erre már nem maradt ideje.127 A diktátornak az a

külpolitikai törekvése, hogy a nemzetközi zónának nyilvánított Tanger városában

növelni próbálja a spanyol befolyást, szintén kudarcot vallott.128 A  konkrét  terv  az

volt, hogy Spanyolország bekebelezze Tangert a marokkói spanyol zónába.129 1926-

ban a spanyol kormányzat kis kötetbe gyűjtötte mértékadó politikusok véleményét a

tangeri helyzetről. Primo de Rivera ekképp nyilatkozott: „Spanyolországnak

meggyőződése, hogy Tangert igazságtalanság és hiba volt elszakítani a spanyol

protektorátustól. A tizenhét éves marokkói jelenlétünk, a nagy háborúban tanúsított

semlegességünk és a marokkói ember- és pénzáldozatunk – 40 ezer élet és 5 millió

peseta – után úgy hiszem, nem kérünk azzal sokat a nemzetektől, hogy engedélyezzék

Tanger betagolását a spanyol protektorátusba. (…) Minden más politika ingatag,

átmeneti és veszélyes. A spanyol kézben lévő Tanger nem jelent veszélyt senki

124 Gonzalo Álvarez Chillida: José María Pemán. Pensamiento y trayectoria de un monárquico (1897-
1941). Universidad de Cádiz, Cádiz, 1996, 34. o.
125 Capella: id. m. 11. o.
126 Uo. 90. o. JC
127 MOL, K63, 273. csomó, 1930/29/1. tétel, 1/pol./1930.
128 José García: Spanyolország a XX. században. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1973, 109. o.
129 A.B.C. 1926. augusztus 15.
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számára és garanciát nyújt mindenkinek.”130 A Népszövetségben ezt nem így

gondolták, féltették a nemzetközi hatalmi egyensúly felborulását. Ez esetben

Spanyolország elsősorban Franciaországgal került összeütközésbe, pedig 1925-ben

még együtt oldották meg a marokkói helyzetet. Ebben a súrlódásban természetesen

Anglia játszott közvetítő szerepet.131 1926 szeptembere és 1928 márciusa között

Spanyolország felfüggesztette Népszövetségi tagságát, de eredményt így sem tudott

kicsikarni. A konfliktushelyzetről az alábbiak szerint számol be a madridi magyar

ügyvivő 1927. január 29-i jelentésében: „A tangeri kérdés rendezése tárgyában

egyébként e percben folynak Párisban a tárgyalások, ahová a spanyol kiküldöttek

[José María] Quiñones de León párisi spanyol nagykövet vezetése alatt két nap előtt

utaztak el. Francia részről állítólag nincs sok engedékenységre kilátás. A Quai

d’Orsay-tól sugalmazott sajtó rendőri és közigazgatási ügyekben helyez

engedményeket és nagyobb befolyást kilátásba a spanyoloknak, de a nemzetközi

rezsim megváltoztatásáról hallani sem akar. Az angol admiralitás álláspontja még

merevebb lenne. (…) Mindenesetre egy ujabb nemzetközi érvényesülésre irányuló

spanyol törekvéssel állunk szemben. Ha eredménnyel jár, ugy presztizs szempontból

bizonyára előnyös lenne, ha azonban e fellépés ugyanoly kudarccal és duzzogással

végződnék mint a népszövetségi állandó tanácstagságért folytatott kampány, ugy

lehetetlen lenne azon megállapítás elől elzárkozni, miszerint Primo de Rivera tábornok

külpolitikai téren távolról sem olyan szerencsés kezű mint a belpolitikában.”132 Az

ország európai külpolitikájának relatív sikertelensége mintegy előrevetítette a rendszer

lassú belső bomlását is. De ez a színtér másodlagos volt Spanyolország számára,

hiszen Primo de Rivera külpolitikájában kezdetektől fogva az első helyen a latin-

amerikai országokhoz való közeledés szerepelt. Ennek előzménye a diktátor 1923

októberben elhangzott nyilatkozata arról, hogy szeretnék kiépíteni a kapcsolatot Latin-

Amerikával. A lelki és kulturális kapcsolatokat előtérbe helyezték a gazdasági és

politikai kapcsolatokkal szemben.133 A külkapcsolatok ápolásával és megerősítésével

130 Tánger ha de der español. La opinión de España. Editorial Ibero-africano-americana, Madrid, 1926,
13-14. o.
131 Javier Tusell – Genoveva García Queipo de Llano: El dictador y el mediador. Las relaciones
hispanoinglesas durante la dictadura de Primo de Rivera. Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1986,
40. o.
132 MOL, K63, 274. csomó, 1935-29/29/43. tétel, 4/pol./1927.
133 Calleja: id. m. 125. o.
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az addigi egy helyett jóval több spanyol követség jött létre a szubkontinens

országaiban, és a kulturális kapcsolatépítés is új erőre kapott.134

A diktatórikus Spanyolország szorosan kötődött Portugáliához és Olaszországhoz is.

Már 1923-ban sem volt új dolog egy olasz-spanyol együttműködés ötlete, de ez a

külpolitikai vonal Primo de Rivera és XIII. Alfonz római látogatása után

megerősödött. A diktátor szeme előtt a neolatin népek szoros összefogásának tervezet

lebegett.135 Ám mindvégig szem előtt tartották az együttműködést Nagy

Britanniával,136 hiszen Primo de Rivera is érdekelt volt az európai status quo

megőrzésében. Egyébként az Angliában hatalomra került első munkáspárti

kormányzat is jó kapcsolatokat ápolt a Mussolini vezette fasiszta Olaszországgal.

Primóra nagy hatással volt Mussolini hatalomgyakorlása, de ideológiájának

lemásolása nem állt szándékában, és ehhez társadalmi háttérrel sem rendelkezett. A

harmadik mediterrán országban, Portugáliában pedig 1926-tól a tábornoki kar

vezetésével szintén diktatórikus kormányzat jött létre. Az 1929-es sevillai ibér-

amerikai kiállításra Carmona tábornok, portugál államfő is ellátogatott, aki pár

hónappal korábban már élvezhette Primo de Rivera vendégszeretetét. Ezzel

demonstrálták a portugál-spanyol kapcsolatok erejét.137

I. 2. 4. A diktatúra elnyomó intézkedései

Az államcsíny után a diktátor napokon belül felfüggesztette az 1876-os cánovista

alkotmányt, feloszlatta a cortést, betiltotta a pártokat, bevezette a sajtóban az előzetes

cenzúrát és az egyetemek autonómiáját is megnyirbálta.

1923-ban a megoldásra váró feladatok között szerepelt Katalónia

regionalizmusának kérdése, Marokkó problémája és legfőképp a közrend

helyreállítása. Mindemellett ügyelni kellett az államcsőddel fenyegető államháztartás

helyrehozatalára is. Ezek helyretétele nem történhetett meg súlyos elnyomó

intézkedések nélkül.

134 Uo. 126-127. o. [EGC]
135 A témáról bővebben ír: Susana Sueiro Seoane: La política mediterránea de Primo de Rivera: el
triángulo Hispano-Italo-Francés. In: Revista de la Facultad de Geografía e Historia, núm. 1, 1987, 183-
223. o.
136 Tusell – Queipo de Llano: id. m. 23. o.
137 Calleja: id. m. 125. o., vö.: Tusell-García: id. m. 88. o.
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1923. szeptember 13-i manifesztumában nem véletlenül szólt a diktátor - ebben a

sorrendben - a szeparatizmus,  a terrorizmus és  a kommunizmus ellen. A „mérsékelt

autonómia köntösébe bújtatott”, általa szeparatizmusnak tekintett autonomizmust

súlyosabb problémának tartotta, mint a már csillapodó terrorizmust.138

Barcelona volt az egyik kiváltó oka és egyben kiindulópontja a katonai felkelésnek.

Innen indult el Primo de Rivera szeptember 15-ére virradólag Madridba három

emberével, hogy átvegye a kormányzást.139 A katalóniai elöljárók mind a közrend

helyreállításában voltak érdekeltek, és bíztak abban, hogy a diktátor segít nekik

ebben.140 Ez az illúzió csak öt napig tartott. Szeptember 18-án jelent meg a

szeparatizmus elleni dekrétum. A szeparatizmus elleni küzdelem ekkor a katalanizmus

elleni támadás szinonimájává vált141, hiszen a dekrétumban betiltották a katalán

nemzeti jelképek használatát - a zászlót és a himnuszt -, és korlátozták a katalán nyelv

használatát.142 A tanároknak utasításba adták, hogy az óraközi szünetekben is a

kasztíliai spanyol nyelv használatára ösztökéljék a diákokat. Az önkormányzatok

feloszlatása után 1924 első heteiben eltörölték az 1913-ban bevezetett korlátozott

katalán önkormányzatot (Mancomunitat).143 1924 márciusában Ángel Ossorio y

Gallardo144 kezdeményezésére és aláírásával 120 értelmiségi vállalt szolidaritást a

katalán nyelvvel, egyben elutasították a vernakuláris nyelvek145 ellen indított

hajtóvadászatot.146

Ennek ellenére a regionalista törekvéseket sikerült elnyomni. Legfőképp a katalán

nyelv, a katalán kultúra és a katalán nemzeti identitás rovására történt mindez, és

Primo de Rivera ezzel éppen azok egy csoportját támadta hátba, akik hatalomra

juttatásában segítették. Hangoztatta, hogy „Spanyolország Katalónia nélkül nagyon

kevés volna, de Katalónia Spanyolország nélkül semmivé válna”.147 A diktátor a haza

ilyen értelemben vett egységét mindennél fontosabbnak tartotta, mint azt a diktatúra

138 González Calbet: id. m.  37. o.
139 Manuel Aguirre de Cárcer: Glosa del año 23. Pace, Madrid, 1944, 245. o.
140 Calleja: id. m. 163. o.
141 Josep M. Roig Rosich: Assaig d’interpretació de la dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. In:
Revista de Catalunya. Núm. 46., 1990, 62. o.
142 Calleja: id. m. 171. o.; vö.: Tusell: La España… id. m. 186. o.
143 Roig Rosich, 1992: id. m. 5. o.
144 Jogász és politikus, egy időben Barcelona polgári kormányzója, majd miniszter. A diktatúra alatt
nem viselt politikai tisztséget.
145 Vernakuláris nyelv = egy bizonyos beszélőközösség helyi, a mindennapokban használt nyelve.
146 Calleja: id. m. 102. o.; vö.: Pérez Pascual: id. m. 184. o.
147 Capella: id. m. 109. o.
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végén egy cikkében kifejtette.148 Ennek lényege, hogy egy zászló, egy himnusz és egy

hivatalos nyelv a kívánatos.149 Az afrikanista katonákat, akik kvázi idegen földön,

Marokkóban védték a spanyol nemzeti érdekeket, szintén a spanyol egység

oszlopának tekintettek.

A kulturális életre nagy csapást mért az 1923. szeptember 15-től bevezetett szigorú

előzetes cenzúra, mely szerint tilos volt minden kormánykritika, az intézmények, a

kormánytisztviselők, az olasz fasizmus és a marokkói hadműveletek bírálata.

Támadtak és üldöztek minden regionalista, sztrájkra buzdító és „pornográf”

megnyilatkozást.150 A modern divat- és zeneirányzatok éles ellenzésével a rendszer – a

mából visszatekintve – a teljes puritanizmust hirdető, és minden újszerű jelenségben

ártó szándékú káros idegen begyűrűzést látó Franco-rendszer előképévé vált.

A kormányzat az egyházzal jó kapcsolatot tartott fenn, nézeteltérésük csak a

katalán nyelvű misék tilalma miatt támadt. Az egyháznak az oktatásban elfoglalt

szerepe és jelentősége kimagasló volt, így hathatósan támogatta a kormányzati

ideológiát.151

A rendszer leginkább diktatórikus lépései közé tartozott a protestáló értelmiségiek

üldözése, bebörtönzése, kitelepítése és száműzetése. A Magyar Királyi Követség

1929. május 31-i jelentése szerint olyan hírek keringtek, hogy a „rossz hírek keltőit

Primo de Rivera megfosztaná az állampolgárságuktól, illetve a külföldieket azonnal

kiutasítanák az országból”.152 Erre aztán nem került sor, de a tervezet jól mutatja a

belpolitikai feszültség miatt kialakuló kormányzati idegességet. A kormányzat 1929-

ben elsősorban a világkiállítások sikerességét és ennek zálogát, Spanyolország

külföldön terjesztett jó hírét féltette.

I. 2. 5. A diktatúra eredményei és kudarcai

A diktatúra által elkövetett hibák mellett az eredményeit is fel kell sorolnunk. A

marokkói válság megoldását nem lehet elvitatni Primo de Rivera kormányától, még

148 Casassas i Ymbert, 1983: id. m. 43-49. o.
149 Tamames: id. m. 234. o.
150 Calleja: id. m. 55. o.
151 Uo.  99.  o.  [EGC];  vö.:  Carmelo  Adagio:  La  chiesa  e  nazione  in  Spagna.  La  dittatura  di  Primo de
Rivera (1923-1930). Edizini Unicopli, Milano, 2004, 100. o.
152 MOL, K63, 273. csomó, 1929-29/1. tétel, 22/pol./1929.
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akkor  sem,  ha  tudjuk,  hogy  az  alhucemasi  partraszállásban  Pétein  tábornok

vezetésével a franciák is jelentős szerepet vállaltak.153 A legújabb kutatások pedig

fényt derítettek arra, hogy a németek segítsége is jelentős volt Spanyolországban már

a húszas években.154 A jogok szűkítését átmenetileg követő társadalmi béke, az ország

modernizálása, az infrastruktúra-fejlesztés, a munkásosztály életminőségének

bizonyos szintű javítása sorolható az eredmények közé.155 A szocialista szakszervezeti

vezetőkkel folytatott korlátozott együttműködés hatására minimálisra csökkentek a

sztrájkok és a kieső munkaórák, ezáltal nőtt a termelékenység és emelkedett az

életszínvonal.156

Léteztek azonban komoly nehézségek is. Az államháztartás rendbetétele ellenére a

pénzügyi kilátások az évtized végére, még a világválság kirobbanása előtt leromlottak,

az ország modernizálására felvett hitelek súlyos adósságba vitték az országot. A

diktátor utóbb 1929 decemberében elismerte monetáris politikája csődjét, melynek

kiteljesedésében a new york-i tőzsdekrach is közrejátszott.157 A spanyol

mezőgazdaság és a falusi lakosság nagy része még mélyebb nyomorba süllyedt. Hiba

volt erőltetni az igazgatási centralizmust, mert a katalán szeparatizmus növekvő

ellenállása is aláásta a rendszert, akárcsak az értelmiség véleményének negligálása,

örökös üldözése. A legnagyobb hiba, hogy Primo nem tért vissza időben az

alkotmányosság útjára.158 Ez azonban nem tekinthető mulasztásnak; egész

felfogásából eredt.

Shlomo Ben-Ami kifejti159, hogy a korszak gazdasági fejlődése lerakta a modern

Spanyolország alapjait. A népesség ez idő alatt 10%-kal nőtt, és egyre gyorsuló

tempóban indult meg a vidéknek és lakosságának az urbanizálódása.

A korszakban az árak 5,3%-kal csökkentek, 1922 és 1929 között pedig 32%-kal

emelkedett a GDP.160 Ebből az évi 4-5 százalékos gazdasági növekedésből

következően kerülhetett sor a spanyol történelem addigi legnagyobb szabású

infrastruktúra-fejlesztésére (út- és vasútépítés, vízvezetékrendszer-bővítés) és

153 Vila-San-Juan: id. m. 195. o.
154 Fischer Ferenc: id. m. 35-60. o.
155 López Martín, 1994: id. m. 25. o.
156 Ben-Ami, 1983: id. m. 187. o.
157 Uo. 224. o. [SBA]
158 López Martín, 1994: id.m. 26. o.
159 Shlomo Ben-Ami: Los estudiantes contra el Rey. Papel de la F.U.E. en la caída de la Dictadura de
Primo de Rivera. In: Historia-16, 1976/6, 37. o.
160 Tamames: id. m. 305; 312. o.



40

iskolaépítéseire. A katonai kormányzatot felváltó polgári kormányzat intézkedéseinek

következtében addig soha nem látott mennyiségű vasúti sínt raktak le; ezáltal közelebb

kerültek egymáshoz és jobban megközelíthetővé váltak a spanyolországi tartományok.

Ekkor készült el a madridi Barajas repülőtér, és a belső légihálózatot is kiépítették.161

1923 és 1930 között 9.455 km-rel nőtt az utak és vasutak hossza, szemben az 1918-

1923 közötti időszak 2.796 megépített km-ével.162 A járművek száma

megnégyszereződött, igen megnőtt az emberek utazási kedve. Mindez a vasutak és a

közutak nagyarányú fejlesztésének köszönhető.

Az intenzív iskolaépítésekkel a kultúraterjesztés és az oktatáshoz való hozzáférés

emelkedett magasabb szintre.

I. 2. 6. A rendszer ellentmondásai

Primo de Rivera diktatúrájának történetírói visszhangja iskolapéldája annak, hogy a

különböző tekintélyelvű rendszerek leírása és értékelése milyen sokféleképpen

történhet. Ezt a rendszert igen árnyaltan kell megközelíteni, mert sok az olyan

ellentmondásos momentuma, melyek más diktatúráknál nem fordultak elő.

A hatalom megragadásakor a diktátor nem tekintette tartós rendszernek a

direktóriumot. Csak addig kívánta fenntartani az erős végrehajtó hatalmat, az ún.

„vaskezű sebészi beavatkozást”163, ameddig sikerül biztosítania a gazdasági

fellendülést, a társadalmi feszültségek feloldását és a nemzeti öntudat

visszaállítását.164 Ígérete szerint, ezen célok elérése után a bizalmat megköszönve a

diktátor lemondana. Lényegében átmenetinek tekintette kormányzását. A gyógyításra

tervezett időt először hat hétben határozta meg, később kilencven napra, majd hat

hónapra kért bizalmat.165 A rendszer végül csaknem hat és fél éven át fennállt, de

végezetül a diktatúráktól szokatlan módon önszántából vált meg a hatalomtól, miután

meggyőződött róla, hogy már a katonaság legfelsőbb körei sem támogatják.

161 Josep Santias de Bertran: Miguel Primo de Rivera dentro la historia del estado español. Carro del
Sol, Barcelona, 2000, 37. o.
162 Ben-Ami, 1983: id. m. 169. o.
163 González Calbet: id. m. 78. o. – Joaquín Costa író-politikus dolgozta ki a „vaskezű sebész” fogalmát.
Olyan személyt kívánt felruházni ezzel a jelzővel, aki valójában társadalmi egyetértéssel hajtja végre
reformelképzeléseit. Ezt a pozitív tartalmú fogalmat Primo de Rivera alaposan átértelmezte.
164 Sheelagh Ellwood: Franco. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997, 41. o.
165 Tusell: La España… id. m. 178. o.; vö.: Calero: id. m. 11. o.
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A rendszer roppant szűk keretek között engedte működni a pártokat166;  a

gyülekezési jog megvonásával szinte minden politikai szervezet gyors sorvadásnak

indult. A konzervatív és más jobboldali párttöredékek integrálódtak a felülről

megszervezett kormánypártba, a Hazafias Szövetségbe. Ellentmondásos azonban,

hogy Madrid főpolgármestere, Vallellano grófja sem kényszerült rá, hogy belépjen az

egységpártba.167

Az évek során lassan megizmosodott az ellenzéki köztársasági mozgalom. A

kormánypárton kívül csak a formálisan betiltott, leginkább a brit munkáspárthoz

hasonlatos168 szocialista párt maradt a politikai palettán, amelynek számos vezető

politikusát a diktátor szerette volna a látszólagos „kétpártrendszerbe” bevonni. Így jött

létre a sajátos spanyol korporációs „másfélpártrendszer”, melyben a kormánypárt volt

felelős a politikai irányításért, a karanténba zárt baloldal pedig részfelelősséget vállalt

a szociális és munkaügyi egyeztetésért.169 Ezzel hosszú időre marginalizálták a

terrorizmusért felelős anarchistákat és a bolsevik eszméket terjesztő kommunistákat,

de a munkásság körében népszerű szocialistákat is szemmel tarthatták. A szocialisták

között is vita támadt a tekintetben, hogy a saját definíciójuk szerint demokratikus

berendezkedésű párt létükre ezt a szerepvállalást milyen mértékig viselhetik anélkül,

hogy ne tűnjön a rendszerrel való kollaborálásnak.170 Vezetőik  között  ezek  a

véleménykülönbségek elmérgesedtek a diktatúra előrehaladtával.171 Természetesen a

katolikus szindikátusok rossz szemmel nézték a szocialisták szerepvállalását az

államszervezetben és a rezsim „elkényeztetett gyermekeinek” tartották őket.172 Ezt  a

politikát a párttagság sem fogadta el, az 1921-ben 45 477 tagú Szocialista Munkáspárt

1929-re 7940 főre apadt.173

A munkaadókat és a munkavállalókat ún. organikus egységbe szervező korporációs

rendszer – mely egyik alappillérét képezte volna az új alkotmány korporatív

166 González Calbet: id. m. 251. o.
167 Federico  Bravo  Morata:  Historia  de  Madrid.  Tomo  II.  Desde  el  13  de  septiembre  de  1923,
advenimiento del directorio del general Primo de Rivera, hasta el 18 de julio de 1936, comienzo de la
guerra civil. Fenicia, Madrid, 1967, 32. o.
168 M.  García  Canales:  El  problema  constitucional  en  la  Dictadura  de  Primo  de  Rivera.  Centro  de
estudios constitucionales, Madrid, 1980, 69. o.
169 González Calbet: id. m. 256. o.
170 Andrés-Gallego: id. m. 155. o.
171 Uo. 163-169. o. AG
172 Carr: id. m. 550. o.
173 Anderle Ádám: Megosztott Hispánia. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985, 139. o.
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államának – nem olasz mintára jött létre. Mussolini ugyanis szétverte a meglévő

szindikátusokat, hogy a külön testként szintén felszámolt fasiszta szakszervezeteket a

saját szája íze szerint szervezze meg. Primo de Rivera ezzel szemben részben a már

meglévő szocialista szakszervezetekre alapozva kezdte meg a korporációs rendszer

kiépítését.174 A diktátor mindig is fontosnak tartotta a munkás rétegeket, több

számukra kedvező törvényt is alkotott, és természetesen tőlük is hazafiasságot várt

el.175 Ez az együttműködés 1928-1929-ig tartott, amikor a szocialisták elérkezettnek

látták az időt a terhessé váló együttműködés felfüggesztésére, és az ellenzékhez

történő csatlakozásra. Tagadhatatlan, hogy a diktatúrának is köszönhetően a

szocialista párt tudta megőrizni a legjobban szervezeti egységét, így nem csoda, hogy

1931-ben ők voltak a legjoban szervezett párt.176

Szintén az ellentmondások körébe tartozik, hogy a diktatúra valamennyi olyan

hibát és fogyatékosságot újratermelt, amely ellen kezdetekben felvette a harcot. A

legkirívóbb példa a kacika-rendszer177, mely a diktatúra alatt újjáéledt, csak éppen új

politikusok léptek az egykori „kiskirályok” helyébe.178

A diktatórikus kormányzatok leggyakrabban súlyos erőszak alkalmazásával járnak

el akaratuk végrehajtása közben. Ezzel szemben Primo de Rivera rendszere vérontás

nélkül érkezett, vérontás nélkül távozott és működése során sem esett kár

emberéletben. Érdekes ez annak fényében, hogy a diktatúrát megelőző és az azt

követő alkotmányos korszakokban egyaránt szabtak ki halálbüntetéseket, és a

megtorlás is szép számmal szedett áldozatokat.

I. 3. Primo de Rivera diktatúrájának kultúrpolitikája

A húszas évek kulturális életének elemzése során elsősorban az időtálló alkotásokat

vizsgálom. Érdekes számba venni, hogy milyen művek jöttek létre a diktatúra

hatására, vagy éppen annak ellenére. A diktatúra hatott a kultúra egészére, de a kultúra

is hatott a diktatúrára. Léteztek a politika által nem üldözött kulturális tevékenységek -
174 Ben-Ami, 1983: id. m. 193. o.
175 Sigfredo Hillers de Luque: El pensamiento social del general Primo de Rivera. Universidad
Complutense de Madrid, Madrid, 1985, 15. o.
176 García Canales: id. m. 73. o.
177 Kacikának (cacique) az ún. helyi kiskirályt nevezték, akinek tevékenységi körébe tartozott többek
között, hogy körzetében különböző módszerekkel eldöntse a szavazások eredményét.
178 Palomares Ibañez: id. m. 8. o.
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normális körülmények között ez a természetes - noha egy diktatúrában a politika

többnyire mindent ellenőrizni kíván. A politika ellenőrző magatartása a kultúra egyes

területein nagy eltéréseket mutatott. Egyes tevékenységi köröket kifejezetten segített,

másokat gyakorlatilag fennállása teljes időtartama alatt üldözött. A diktatúra által

támogatott és tiltott területeken egyaránt születtek maradandó művek.

Az építészet és a képzőművészet szinte egyáltalán nem konfrontálódott a diktatúrával.

Az építészeti örökség védelmét a kormányzat anyagilag is támogatta, felébresztve

ezzel az emberekben az ország megismerésének vágyát és az utazási kedvet. A

„honismeret” egyébként is a diktatúra egyik legfontosabb nevelési célkitűzése volt.

Létrehozták az Idegenforgalmi Hivatalt, melynek hatáskörébe tartozott a

múzeumlétesítés, turisztikai és művészeti kiállítások szervezése, könyvtár- és levéltár-

alapítás, régészeti ásatások és restaurálások kezdeményezése és a kulturális

örökségvédelemmel kapcsolatos egyéb feladatok. A nemzeti hagyomány és örökség

hangsúlyos propagálása miatt is fellendült a külső és a belső turizmus.179

A „szavak emberei”, az írók, a költők, az újságírók már sokkal behatároltabb keretek

között dolgozhattak. Az előzetes sajtócenzúra nem egy sajtóterméket fojtott meg, az

irodalmárokat is gyakran érte atrocitás műveik miatt. Enyhébb esetben írásaikat nem

adták ki, súlyosabb esetben a kiadott alkotás miatt börtönbüntetéssel vagy

száműzetéssel sújtották a szerzőt. Ugyanez érvényesült a színház és a mozi világában

is. Számos alkalommal tiltottak be színházi előadásokat vagy (az akkoriban fellendülő

filmiparban születő) filmeket.

Primo de Rivera kormányzásának éveiben, különösen a húszas évek második

felében felerősödött az a törekvés, hogy a latin-amerikai országokkal minél szélesebb

spektrumban építsék ki a kulturális kapcsolatokat.

1926-ban Havannában spanyol kiállítást, majd 1927-ben Madridban latin

sajtókongresszust rendeztek. A kapcsolatok kiépítésénél nagyon fontosnak tartották a

kölcsönösséget. Az egyes latin-amerikai országokba eljuttatták a spanyol kultúrát,

majd Spanyolországban próbálták meg minél szélesebb körrel megismertetni a

tengerentúli spanyol ajkú országokat. 1923-ban még csak a buenos aires-i

nagykövetség működött, de a diktatúra folyamán létrehozták a havannai és a santiago

de chile-i nagykövetséget és ugyanitt egy spanyol kultúrcentrumot is, ezáltal a

179 Pemartín: id. m. 450. o.
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legmagasabb szintre emelték ezekben az országokban a spanyol képviseletet.

Követségek jöttek még létre Bolíviában, Ecuadorban, Paraguayban és El Salvadorban

is.180 Ezen kívül Peruval és Panamával diákcsere-kapcsolatot is sikerült létesíteni,

melynek köszönhetően sok ösztöndíjas egyetemista ismerkedhetett meg a távoli

országokkal. A kulturális kapcsolatteremtésen túl kereskedelmi szerződéseket is kötött

Spanyolország, többek között Kubával és Argentínával.

Az 1929-30-as sevillai Ibér-amerikai kiállítás, ahol a latin-amerikai országok

gazdasági erejüket is megmutathatták, egyben kulturális seregszemle is volt.181

Alighanem Primo de Rivera rendszerének legnagyobb szabású kulturális rendezvénye

volt ez, az 1929-es barcelonai világkiállítás mellett 182, melynek szervezésében több

más andalúziai város önkormányzata is tevékenyen részt vállalt.183

Oldalakon át lehetne sorolni a diktatúra későbbi, más vonatkozásokban már

hanyatló szakaszában rendezett rangos kulturális eseményeket. Kétségkívül az egyik

legfontosabb a Goya halálának centenáriuma alkalmából a Pradóban megrendezett

emlékkiállítás volt 1928-ban.

A húszas években gyökeresen átalakult a szórakozás és a szórakoztatás. A

hagyományos szabadidős tevékenységek mellé újabbak érkeztek. Megjelent a rádió,

amelyet a diktatúra – a műsorpolitika kezelésével – saját céljaira is igyekezett

felhasználni. A mozi és a futballmeccsek pedig – mint panaszolták – gyors

terjedésükkel az újságolvasástól vonták el a közönséget.

I. 3. 1. A kulturális élet a húszas években

Nem véletlenül nevezi a spanyol művészettörténet a századelő éveit, a diktatúra

időszakát is beleszámítva (1898-től 1930-ig) a spanyol kultúra ezüstkorának

(„plateresco”). A diktatúra viszonylag toleránsan viselkedett a művészekkel és a

180 Carmelo Adagio: La chiesa e nazione in Spagna. La dittatura di Primo de Rivera (1923-1930).
Edizini Unicopli, Milano, 2004, 166. o.
181 Ben-Ami, 1983: id. m. 138. o.
182 García de Cortázar, Fernando – González Vesga, José Manuel: Spanyolország története. Bp. 2001.
395. o.
183 Ana María Mojarro Bayó: El Puerto de Huelva durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
Autoridad Portuaria de Huelva, Huelva, 2003, 179-183. o. – A szerző könyve e fejezetében részletesen
elemzi, hogyan járult hozzá Huelva városa az Ibér-amerikai kiállítás sikeréhez és milyen programokat
szervezett.
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művészetekkel, az olyan eseteket kivéve, amikor a diktátor személyét, vagy a katonai

becsületet közvetlenül érte valós vagy vélt támadás.184

Érdemes megjegyezni, hogy a legkiválóbb alkotók, akik művészetükkel nyomot

hagytak a XX. század Spanyolországán, többnyire valamely nemzetiségi, vagy

legalább etnikailag sajátos területről, vagy az ország periférikus részeiről indultak.

Csupán néhány példa a nagyságrendek érzékeltetésére: az építészetben a katalán

Antoni Gaudí életműve a legkiemelkedőbb. A spanyol festészet katalán származású

alkotói Joan Miró és Salvador Dalí. Pablo Picasso és Federico García Lorca Andalúzia

szülöttei voltak.

Különösen az ébredő katalán nemzeti öntudatnak nyitottak teret a különböző

művészeti ágak, miközben Primo de Rivera diktatúrája éppen a katalán öntudattal

kívánt leghamarabb leszámolni. A kulturális represszió leginkább Katalóniában

érvényesült, és a katalán nyelv üldözése miatt ez leginkább a „szavak embereit”

sújtotta.

A szuverén gondolkodóknak, egyetemi tanároknak is több esetben meggyűlt a baja a

fennálló hatalommal. A nagy, baszk származású filozófust, Miguel de Unamunót, a

Salamancai Egyetem egykori rektorát, 1924 telén rendszerbíráló írásai miatt Primo de

Rivera száműzette. A korszak másik, legismertebb filozófusa, José Ortega y Gasset

eleinte lojális volt a diktatúrához, az évek múlásával azonban fokozatosan

szembekerült a hatalommal. Az ő két filozófiai alkotása mintegy keretbe foglalja a

húszas éveket; 1921-ben jelent meg A gerinc nélküli Spanyolország185, 1930-ban

pedig A tömegek lázadása.186

A szomszédos országokhoz fűződő kulturális kapcsolatok kiépítésére jó példa a

madridi „Casa Velázquez” megnyitása 1928. november 20-án. A magyar királyi követ

jelentése szerint: „A francia kormány és társadalom, valamint a spanyol társadalom

adakozásából a spanyol király Ő Felsége által adományozott telken felépült „Casa

Velázquez” f. hó 20-án szokatlanul fényes keretekben tartott ünnepélyes formában

megnyittatott. (…) A francia és spanyol kormány közti közeledés további fázisa

állítólag az is lenne, hogy a francia kormány kilátásba helyezte volna a Párisban és

Franciaországban székelő spanyol emigránsok müködésének szigorubb
184 Anderle Ádám: Spanyolország története. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1999. 114. o.
185 José Ortega y Gasset: La España invertebrada. Madrid, 1955.
186 José  Ortega  y  Gasset:  La  rebelión  de  las  masas.  Madrid,  1930.  Magyar  kiadások:  A  tömegek
lázadása. Pont Könykereskedés, Budapest, 1995.; Farkas Lajos Intézet, 2001.; Nagyvilág Kiadó, 2003.
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ellenörzését.”187 A kulturális közeledés Franciaországgal is megvalósult, hiszen a dél-

amerikai államokkal történő kapcsolatfelvétel mellett fontos volt a szomszéd államok,

főként Franciaországgal fenntartott viszony normalizálása. A „Casa Velázquez”

megnyitása pedig különösen azért szimbolikus értékű, mert itt egyfajta kulturális

összefogást  láthatunk  a  két  ország  között.  Hiszen  a  telket  a  spanyol  király,  a

beruházáshoz szükséges pénzt a francia kormány biztosította. Az épület pedig otthont

adott azoknak a francia ösztöndíjasoknak, akik a spanyol kultúrát, történelmet vagy

tudományt kutatták.

I. 3. 2. Az Ateneo

Az 1835-ban alapított madridi Ateneo volt a kulturális élet egyik legfontosabb

letéteményese, mely tudományos, művészeti és irodalmi ügyekkel foglalkozó

egyesületként működött. Az Ateneo székháza, és az itt összegyűlő értelmiségi tagság

kulturális tevékenysége már a XIX. században és a XX. század első évtizedeiben

közmegbecsülésnek örvendett. Hasonló magas színvonalú klubok más

nagyvárosokban is működtek, pl. Valenciában, Mallorcán és Cádizban. Különösen

ismert az 1860-as alapítású barcelonai Ateneo.188

Az Ateneók társasága roppant színes volt, az eszmék széles skáláját valló emberek

tartoztak a körébe, de eredetileg nem politikai egyesületek voltak. „Az Ateneo egy

tudományos klub; az állampolgár, miután politikai jogait visszahódította az államtól,

megszerzi annak a jogát is, hogy bármiről beszéljen; a tanári tekintély ellen, az

akadémikusok tekintélye ellen. Az állampolgár átalakult újságíróvá és parlamenti

szónokká; ha tudományos szónokká akart válni, megnyílt számára az Ateneo. Ez a

romantikus szellem újfajta megnyilvánulása volt. Már nem kellett professzori címet

birtokolni ahhoz, hogy valaki a lélek létezéséről, vagy történelemfilozófiáról vitázzon

széles közönség előtt, elegendő volt befizetni a tagdíjat, és bárki megtehette ezt az

Ateneo falain belül.”189 – hangzik az ironikus, ugyanakkor az ország minden egyes

187 MOL, K63, 273. csomó, 1928/29/1. tétel, 57/pol./1928.
188 Erről bővebben: Jordi Casassas i Ymbert, 1986: id. m.
189 Uo. 15. o. {CiY}
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Ateneójára nézve sok igazságot rejtő jellemzés J. Yxart-tól, a barcelonai intézmény

egyik igazgatójától.

A madridi Ateneo olyan hatást gyakorolt Spanyolország politikai életére, hogy ennek

önmagában is megvolt a maga kulturális értéke, vélekedett Ramiro de Maeztu 1924

januárjában.190 Az értelmiség viszonyulása a monarchiához azonban jelentős politikai

színtérré változtatta át az intézményt a húszas években.

Az 1923-24-es kulturális évadot annak rendje és módja szerint megnyitotta a főtitkár,

Luis de Tapia és az elnök Ángel Ossorio de Gallardo. Világosan kifejtették nézeteiket

az értelmiségi és politikai felelősségükről, és látványosan szembehelyezkedtek a

Katonai Direktóriummal.191

Ángel Ossorio y Gallardo 1921-ben még az intézmény elnökhelyettese, 1923-ban már

az elnöke volt.192 Őt nehéz volna baloldalinak nyilvánítani, de korán felismerte, hogy

a puccsista katonák minden írástudó emberben ellenséget látnak. Találóan állapította

meg emlékirataiban, hogy „amikor egy országban az események szembe mennek a

kultúrával, akkor elkerülhetetlen, hogy a kultúra szembe menjen az eseményekkel”.193

Vállalták, hogy 1835-ös megalapítása óta az Ateneo kizárólagosan tudományos,

művészeti és irodalmi ügyekkel foglalkozó egyesület, ez azonban nem jelenti azt,

hogy nemzeti sorskérdésekben ne hallathatnák hangjukat.194

A Katonai Direktórium először nem bezárni akarta az Ateneót, hanem visszatéríteni a

kultúrahirdetés, a tudomány és az irodalom eredeti útjára, ahonnan szerintük a

politikai színezetű rendezvények kedvéért eltávolodott. Nehezményezték, hogy

politizálnak az épület falai között, mégpedig sok esetben nem a hatalom ízlésének

megfelelő tónusban. Olyan terve is volt a Direktóriumnak, hogy megfigyelőt küldjön

az összejövetelekre, aki beszámol a történésekről.195

Az Ateneo álláspontja szerint viszont nem tudnak úgy beszélni tudományról és

irodalomról, hogy közben figyelmen kívül hagyják a politikát. Emiatt az elnök

javaslatára 1923 novemberétől kezdve az Ateneo a korábbinál alacsonyabb

intenzitással működött. A szilencium azt jelentette, hogy az épület továbbra is nyitva

190 Ramiro de Maeztu: Los intelectuales y un epílogo para estudiantes. E.N.A.P., Madrid, 1966. 332. o.
191 Antonio Ruíz Salvador: id. m. 15. o.
192 Ángel Ossorio y Gallardo: Mis memorias. Editorial Losada, Buenos Aires, 1946. 122. o.
193 Uo. 125. o. OG
194 Ruíz Salvador: id. m. 16. o.
195 Maeztu: id. m. 330. o.
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tartott, de konferenciákat nem rendeztek, minden nyilvános szereplést mellőztek. A

könyvtárban sokan tartózkodtak, de az ülésterem üres maradt. Ezzel azt közvetítették a

hatalomnak, hogy ha nem hagyják őket politikáról is beszélni a maguk szája íze

szerint, nem beszélnek a tudományokról sem. Ezzel nem minden tag értett egyet, és

némi vívódás után 1924. január 21-én Ossorio benyújtotta a lemondását.196

A megalakuló új elnökség tiszavirág életűnek bizonyult. Az Ateneo fennmaradása

már hónapokkal a tényleges bezárása előtt veszélybe került. A legelőrelátóbbak az

államcsíny után szinte azonnal feltették a kérdést, hogy egy diktatúrában létezhet-e

egyáltalán ilyen intézmény.197 Az Ateneo bezárásának konkrét oka 1924. február 17-

én, vasárnap Rodrigo Soriano beszéde volt, mely a politikai felelősséggel foglalkozott.

Nyíltan támadta a diktátort és a hadsereget. Beszédét óriási taps kísérte, melyet az

alábbi mondattal zárt: „Börtönbe!” 198

E kijelentés után a hatalomnak is lépnie kellett, mely most már sokkal inkább politikai

agitációt folytató forradalmi klubot látott az Atenenóban, mintsem kulturális

egyesületet. A tizenkilenc nappal korábban megválasztott elnök két nappal később

lemondott posztjáról, miután látta, hogy nem képes megakadályozni a politika

behatolását  az  intézménybe.  Így  az  elnök  nélkül  maradt  Ateneót  a  kormány  döntése

nyomán 1924. február 20-án bezárták, a kapuk elé őröket állítottak, csak az épületben

lakókat engedték be,199 Sorianót pedig Unamunóval együtt Fuerteventura szigetére

száműzték, amit nemzetközi felháborodás kísért. A híres filozófus, José Ortega y

Gasset öccse, Eduardo állítja, hogy a kormány második embere, Martínez Anido

tábornok – aki a forradalmi hangulatú 1918-1923-as időszakban büntetésekkel és a

sztrájkokkal szembeni kőkemény fellépésével vált hírhedtté – ezeket a szavakat intézte

a hozzá érkező protestáló értelmiségiekhez: „Én levágnék több értelmiségi fejet, hogy

ne kellemetlenkedjenek többé. Ha megvalósíthatnám a programomat, Unamuno nem

érné el élve Fuerteventura szigetét.”200

Így egy olyan intézményre sikerült – igaz csak ideiglenesen – rátenni a lakatot,

mely a spanyol értelmiség gyűjtőhelye volt. Nem létezett külön értelmiségi klubja a

konzervatívoknak, külön a liberálisoknak, Spanyolországban az Ateneo volt a fő

196 Ruíz Salvador: id. m. 25. o.
197 Uo. 17. o. RS
198 Maeztu: id. m. 253. o.
199 Ruíz Salvador: id. m. 32. o.
200 Uo. 31. o. RS
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értelmiségi fórum. Több hangon szólalt meg, épp abban rejlett az ereje, hogy

különböző világnézetű emberek itt kerültek kapcsolatba, és osztották meg egymással

véleményüket. Székház nélkül az Ateneo megmaradt vezetősége a következő években

több értelmiségi megmozduláson részt vett, melyek rendszerint kiváltották a kormány

nemtetszését. Az 1926. június 25-én kihirdetett királyi rendelet szerint a kormány

elszánta magát az Ateneo arculatának átformálására. A legfontosabb változás, hogy e

rendelettel nevezték ki az elnököt, és nevezték meg az elnökség tagjait. Ezzel a szabad

elnökválasztás jogát kivették a tagság kezéből, és kormányhű embereket ültettek az

Ateneo elnökségének székeibe.201

A konferenciákat, a nyilvános eszmecseréket továbbra sem engedélyezték, így az

egykor rangos kulturális intézmény szárnyaszegett madárként bukdácsolt a

diktatórikus közegben. Ez egészen 1928. február 8-áig tartott, amikor egyfajta

nyitásként a diktátor megengedte újabb konferenciák megtartását, de a témákat

előzetesen szigorúan ellenőrizték.

I. 3. 3. A sajtó és az előzetes cenzúra

Az előzetes sajtócenzúra intézménye már a diktatúra előtt sem volt ismeretlen

Spanyolországban, de csak szórványosan létezett.202 Ennek helyébe Primo de Rivera

stabil és erős intézményt kívánt létrehozni.203 A sajtótermékek előzetes cenzúrájáról

1923. szeptember 14-én döntött a Katonai Direktórium. Ez a döntés 1925. március 16-

áig volt érvényben, 1924 januárjától kiterjesztették a telefonra és a táviratokra is.204

A cenzúra nem volt száz százalékos. Kisebb kritikákat néhol megengedtek, de célul

tűzték ki a homogén és főként kormánypárti tájékoztatást. Pl. ügyeltek arra, hogy a

kormány marokkói tervei ellen ne legyenek támadások. Az egyházat és a kormányt

érintő minden bírálatot tiltottak.

201 Uo. 38. o.; vö: Díaz-Plaja: id. m. 90-91. o. RS
202 Sz. n.: La dictadura de Primo de Rivara juzgada en el extranjero. Opiniones de hombres de estado,
diplomáticos, técnicos, periodistas. Imp. Sáez Hermanos, Madrid, 1931, 295. o.
203 Gonzalo  Santonja:  Del  lápiz  rojo  al  lápiz  libre.  La  censura  de  prensa  y  el  mundo  del  libro.
Anthropos, Barcelona, 1986, 15. o.
204 González Calbet: id. m. 121. o.
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Bírsággal sújtották azt a sajtóorgánumot, mely az előzetes cenzúra kikérése nélkül

közölt cikket vagy karikatúrát, ha pedig ismételten elkövette ezt, az már az újság

beszüntetését vonta maga után.205

A cenzúra ténykedését jelezte, hogy a kitörölt szövegek helyén egyre több újságban

egyre nagyobb fehér foltok jelentek meg.206

1927. március 30-án a La Nación című kormánylapban Primo de Rivera úgy

nyilatkozott, hogy „a cenzúra felesleges lenne, ha a lapok bölcsen, pártatlanul,

lelkiismeretesen és felelősségük tudatában végeznék hivatásukat. Miután azonban

egyes lapok sajnálatos módon gyakran megengedhetetlen híreket terjesztenek, és

alaptanul vádaskodnak, ma még igenis szükség van az állandó ellenőrzésre, amit a

cenzúra végez. A cenzúra megakadályozza a téves hírek terjesztését, az ártalmas

propagandát, az izgatást és a rágalmazást”.207

Az akkori előzetes cenzúra sajátsága, hogy nem volt határozott körvonala. Amikor a

hatalom ellenségnek nevezett ki valakit, attól kezdve az ő írásait kötelezően sokkal

inkább górcső alá vették a cenzorok. Figyelembe kell venni, hogy őket is ellenőrizték,

tehát a cenzúrát is cenzúrázták.208 Primo de Rivera szándékában állt a teljes cenzori

hivatal munkáját kézben tartani és ellenőrizni. Önmagát is újságíróként definiálta, és

többé-kevésbé sikerült olyan Spanyolországot teremtenie, melyben ízlésvilágának

megfelelő sajtó működik.209 Ám ez a tilalomfa-rendszer nem volt annyira zárt, mint a

cenzúrának a Franco-diktatúra idejéből ismert későbbi drákói formája.210

A cenzúra elsősorban politikai szerepet töltött be. Az volt a célja, hogy elzárja a

nemkívánatosnak vélt információtól az olvasóközönséget. A marokkói hadműveletek

ügyében is csak egyoldalú tájékoztatást kaphattak a spanyolok a cenzúra miatt.211 A

diktatúra leszálló szakaszában a katalán kérdés, a „szeparatizmus” és az 1929-es

diáklázadások tették éberré a cenzorokat. Az előbbire jó példa, hogy a katalán

lapoknak is kasztíliai nyelven kellett benyújtaniuk lapmintáikat a cenzúrának.212 A

diákmozgalmak esetében pedig heteken át folyt a titkolózás és az elhallgatás. A valós

205 Uo. 123-124. o. GC
206 Uo. 206. o., Vö. Tamames – Casals: id. m. 181. o. GC
207 MOL, MTI, K428, 1100. csomó, 1927-b, 11. lap
208 Santonja: id. m. 214. o.
209 Uo. 22. o. GS
210 Costa i Fernández: i.d. m. 301.o. – A szerző az 1938. április 22-i Sajtótörvényre gondol.
211 Ben-Ami, 1983: id. m. 82. o.; vö: Santonja: id. m. 20. o.
212 Santonja: id. m. 35. o.
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eseteket a cenzúra hermetikusan elzárta a közvélemény elől, március folyamán az

eseményekről tilos volt tudósítani.213 Ugyanebben az évben az alkotmánytervezet

vitája kapcsán a kormány arra utasította a cenzúrát, hogy az alkotmánytervezetet érő

bírálatokat enyhébb bánásmódban részesítsék.214 A teljes sajtópalettán csak a kormány

lapja, a La Nación és a kormánypárti El Debate szimpatizált a tervezettel; olyan

konzervatív orgánumok is ellenzéki hangot ütöttek meg vele szemben, mint a

monarchista A.B.C., vagy a La Época.

A cenzúra módszerei között szerepelt bizonyos nemkívánatos szavak, kifejezések

törlése is. Ezek nem tették igazán hatékonnyá a cenzúrát, mert a törölt szó kitalálható

volt a szövegkörnyezetből, így a hatása még fel is erősödött.215

Egyes értelmiségiek tiltakozásképpen bojkottal válaszoltak az előzetes cenzúrára,

kijelentették, addig nem publikálnak a nemzeti sajtóban, amíg az hatályban van.

A könyv világában azonban egészen más volt a helyzet. Primo de Rivera tisztában

volt a könyvkiadás és –eladás korlátaival; így teljes szabadsággal, mindenféle cenzúra

nélkül megjelenhetett bármilyen tartalmú könyv, ha terjedelme meghaladta a kétszáz

oldalt, ára pedig az öt-hat pesetát.216 Primo de Rivera abból indult ki, hogy rendszerére

és személyére nézve az igazi veszélyt a nagy példányszámban megjelenő, emiatt

olcsón terjeszthető napilapok és egyéb folyóiratok jelentik. A kis példányszámú,

nagyobb szellemi értéket képviselő és amúgy is terjedelmes könyveket, monográfiákat

pedig úgyis csak az a szűk értelmiségi kör olvasta, akik eleve a rendszer ellenfelei

vagy ellenségei voltak.

Így történt, hogy bizonyos sajtóorgánumok felhagytak folyóirataik kiadásával, és

átálltak a könyvkiadásra.217 Paradox módon, felemás cenzúrájával így segítette elő

Primo de Rivera kormányzata a könyvkiadást és bizonyos irodalmi és politikai

irányzatok térhódítását (szociális tartalmú realista elbeszélés, nemzetközi témákról

készült tudósítások, sőt az elméleti marxizmus  terjesztése stb.). A műfajokat tekintve

széles volt a skála; az esszétől a regényig, az önéletrajztól az útleírásokig mindent

publikáltak. Különös érdemük volt, hogy a kifejezetten baloldali irodalom német

213 Uo. 43. o. GS
214 MOL, K63, 273.csomó, 1929/29/1. tétel, 29/pol./1929.
215 Santonja: id. m. 91. o.
216 Uo. 9. o. GS
217 Abellán, 1991: id. m. 362. o.
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termékei mellett a XIX. századi orosz irodalom holt vagy élő nagyjait (Tolsztoj,

Dosztojevszkij, Gorkij) is megismertették a spanyol olvasóközönséggel.218

Primo de Rivera bukása után nem azonnal szűnt meg az előzetes cenzúra intézménye.

Csak 1930 májusában számolta fel a Berenguer-kormányzat, hogy aztán

novemberben, egy köztársasági puccskísérlet után ismét visszaállítsa.

I. 3. 4. A korszak legfontosabb sajtótermékei

A kultúra embereinek tevékenysége nem érthető meg teljesen a korabeli lapok és

folyóiratok megemlítése nélkül. A legnagyobb hatásúak a nagy példányszámú

politikai napilapok voltak.

Az El Liberal az El Heraldo de Madrid című lappal együtt a liberálisoké volt.

Főszerkesztője Francisco Villanueva. Ez a két lap támadta a legradikálisabban a

diktatúrát, emiatt ők szenvedték el a legtöbb üldöztetést. Munkatársaik közül sokan

megjárták Primo de Rivera börtöneit.219 Az 1919-es indulású, nagy – 80-90 ezres

példányszámú – liberális olvasóközönséget megcélzó lap, a La Libertad az El Liberal

szerkesztőségének hasadása nyomán jött létre. Többek között Eduardo Ortega y

Gasset és Luis Zulueta szerepelt fő munkatársaik között. Fő vonala Santiago Alba – az

1923-as puccs előtti kormány egyik minisztere – véleményét tükrözte, tehát mérsékelt

polgári átalakulást sürgetett, emellett az aktuális madridi hírekkel, szociális

problémákkal foglalkozott.220

Az El Debate a diktatúra egyik szócsöveként funkcionáló katolikus napilap volt, mely

az egyház álláspontját tolmácsolta. A kis példányszámú, aktivisták által terjesztett El

Socialista értelemszerűen a szocialistáké, a konzervatív irányvonalát hűen őrző A.B.C.

a monarchistáké, mely 170 ezres példányszámával vezető madridi lap volt.

A diktátor saját bevallása szerint alkalmanként kézbe vette az ellenzék által publikált

Hojas Libres című lapot is, melynek szerkesztése Eduardo Ortega y Gasset nevéhez

218 Santonja: id. m. 168. o.
219 Jean Michel Desvois: id. m. 60. o.
220 Uo. 59. o. JMD – Albát Primo egyik fő ellenfelének tekintette. Első kiáltványában az egyetlen
politikus volt, akinek a nevét megemlítette, kiélezett minősítéssel.
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fűződik. Egy alkalommal kijelentette: „Nem vagyok a sajtó ellensége, tisztában

vagyok a hatékonyságával.”221

A kormánysajtó, a Hazafias Szövetség hivatalos lapjai jelentős támogatást élveztek. A

La Nación 1927-ben 50 ezer példányszámban jelent meg, a Boletín de la Unión

Patriótica – az állami „egypárt” egyfajta közlönye - pedig 15 ezer példányban.222 A

La Nación 1925-ben született, és az arisztokrácia olyan tagjai működtek közre a lap

szerkesztésében, akik egyben Primo de Rivera miniszterei is voltak.

A Gasset család tulajdonában lévő El Imparcial című lap körül bábáskodó

érdekcsoport 1917-ben létrehozta az El Sol című napilapot, melyben olyan nagynevű

szerzők publikáltak, mint Salvador de Madariaga, illetve José Ortega y Gasset, aki

szinte napi rendszerességgel írt. Ezenkívül nemzetközi tudósítószolgálatot építettek ki;

Párizsból, Londonból, New Yorkból, Genfből érkeztek a friss hírek. Főszerkesztője a

jó tollú Félix Lorenzo lett, első száma még 1917. december 1-én került utcára.

Fénykorában 80 ezres példányszámot ért el. Tartalma rendkívül színes volt, minden

napra jutott egy fő téma. A lap leginkább a liberális polgárság körében örvendett

népszerűségnek.223 Az El Sol eredetileg üdvözölte a diktatúrát, de tulajdonosváltás

után fokozatosan a köztársaságiak lapja lett.224

Ortega y Gasset a diktatúra folyamán is publikált a lapban, de 1923-ben létrehozta a

Revista de Occidente című lapot. Ez kulturális folyóirat volt, mely a politikai élet

fölött állt, saját meghatározása szerint. (A kortárs magyar Nyugat című folyóirattal

szokták összehasonlítani.) Magas irodalmi szintet képviselt, mely az España című

hetilappal együtt – a két lap szerkesztőgárdája között is volt némi átfedés –

Spanyolország vezető periodikájává vált. A két lapban olyan vezető értelmiségiek

publikáltak Ortega y Gasseten és Manuel Azañán kívül, mint Ramiro de Maeztu,

Eugenio d’Ors, Ramón Pérez de Ayala, Luis Araquistáin, Luis de Zulueta, Miguel de

Unamuno, Antonio Machado, Ramón María del Valle-Inclán stb. Szerkesztőségében

már a háborút követő zaklatott években, még a diktatúra bevezetése előtt létrejöttek

bizonyos törésvonalak a bal- és a jobboldaliak között. Az addigi békés

munkakapcsolat több esetben megszakadt.225 A diktatúra egyik áldozata volt az

221 Sagrera: id. m. 316. o.
222 Gómez-Navarro: id. m. 233. o.
223 Desvois: id. m. 56. o.
224 Díaz-Plaja: id. m. 13-15. o.
225 Desvois: id. m. 72. o.



54

España, mely gazdasági okok miatt 1924-ben beszüntette működését. A fent említett

értelmiségiekkel az utolsó fejezetben foglalkozom részletesen.

A kisebb példányszámú, leginkább pártokhoz, irányzatokhoz kötődő sajtó hatása is

meghatározó. Minden politikai irányzatnak és érdekcsoportnak megvolt a maga

sajtóorgánuma. A La Época és a La Tribuna a korábbi konzervatívok lapja volt, előbbi

korábban Eduardo Dato226, utóbbi Antonio Maura miniszterelnökhöz kötődött.227 Az

El País és az El Radical stb. a köztársasági körök lapjai, a La Pluma (szerkesztője:

Manuel Azaña és Cipriano de Rivas Cherif) inkább irodalmi értékei miatt

becsülendő.228 A regionalista sajtótermékek közül kiemelkedett a katalán

konzervatívok lapja, a La Vanguardía,  a La Veu de Catalunya, az autonómiapártiak

lapja és a baszk napilap, az Euzkadi. A katolikus szakszervezetek és a karlisták is

rendelkeztek saját sajtóorgánummal. A baloldali orgánumokat, a szocialista, a

kommunista és az anarchista sajtót a diktatúra fokozati különbségekkel kíméletlenül

üldözte (El Socialista, La Internacional, El Comunista, La Acción Libertaria stb.).

Jean-Michel Desvois szerint 1927-ben összesen 219 politikai lap volt a spanyol

sajtópiacon.229

I. 3. 5. Irodalom, színház, zene és az 1927-es nemzedék

A diktatúra éveiben virágkorát élte az irodalom. Ezt a korszakot olyan művek

fémjelzik, mint „A kereszténység alkonya” Miguel Unamunótól, a „A szerzetesek

kertje” Manuel Azañától, „A tömegek lázadása” José Ortega y Gassettől stb. Ebben a

korszakban együtt alkottak – bár korántsem teljes egyetértésben – az 1898-as230, az

226 Konzervatív politikus, miniszterelnök. 1921-ben az anarchisták meggyilkolták.
227 Desvois: id. m. 65. o.
228 Ismertetését lásd Ángeles Egido León: Azaña, a kevéssé ismert értelmiségi c. cikkében (Ford.:
Harsányi Iván) Előadás formájában elhangzott a madridi Círculo de Bellas Artes „Manuel Azaña: toll
és szó” című előadássorozatának keretében 2000. december 11-én, Azaña halálának 60. évfordulóján.
Megjelent: Múltunk, 2007. 1. sz.. 226-243. o.
229 Desvois: id. m. 148. o.
230 Spanyolország 1898-ban veszítette el utolsó gyarmatait, Kubát, Puerto Ricót és a Fülöp-szigeteket, a
spanyol-amerikai háború következményeképpen. Ez a nemzeti sokk hatotta át ennek a generációnak
életművét. A 98-as generáció legfontosabb tagjai Miguel de Unamuno filozófus, Azorín író, Ramiro de
Maeztu politikus-író, Ramón del Valle-Inclán író, Blasco Ibáñez író, Ramón Menéndez Pidal történész,
Antonio Machado költő és Santiago Ramón y Cajal Nobel-díjas orvos voltak.
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1914-es generáció231 tagjai és megjelent már az 1927-es nemzedék232 „tiszta”

költészete is.233 Természetesen ezeknek a műveknek a jelentős része nem a diktatúra

„terméke”. Egyik-másik az emberi élet egészen más, nem politikai szférájáról szól,

előzményeik vannak a liberális monarchia idejéből, vagy nemzetközi társadalmi

tendenciákat elemeznek, mint Ortega említett munkája. Mégis, együtt alkotják azt a

szellemi atmoszférát, amely az értelmiséget az 1920-as években körüllengte. Ennyiben

mind az állam, mind az értelmiség történetének elválaszthatatlan részei.

Az irodalmárok helyzete nehéz volt a diktatúra idején, hiszen a rendszer és a

diktátor akár áttételes bírálata is kiválthatta a hatalom ellenzését. Az andalúz

származású Federico García Lorca (1898-1936) Don Perlimpín című darabját

betiltották.234 A kapitány leánya235 című regénye miatt Ramón del Valle-Inclánt be is

börtönözték, mert művében kritikával illette a katonai kasztot. Viszont a diktatúra

idején ismerték fel a későbbi tragikus sorsú Miguel Hernández (1910-1942) költői

tehetségét.

A fiatal költőnemzedék tagjai a Revista de Occidentében publikáltak, és segítették

olyan kötetek megjelenését 1929-ben, mint a „Seguro azar” (Biztos véletlen) Pedro

Salinastól, „Cal y Canto” (Mész és dal) Rafael Albertitől, „Romancero Gitano”

(Cigányrománcok) és „Canciones” (Dalok) Lorcától.236 A spanyol költészetet

nagyszerűen felvirágoztatták, de ez a többi irodalmi ágban nem ismétlődött meg. A

„27-es generáció” tagjai közt sok volt az andalúz, akik nagyra értékelték a spanyol

történelmet, újra életre akarták kelteni Góngora aranykorát.237

231 Az első világháború nemzedéke. Az 1914-es generáció tagjai: José Ortega y Gasset, Manuel Azaña,
Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Julián Besteiro, Fernando de los
Ríos, Ángel Herrera, Eugenio D’Ors, García Morente, Salvador de Madariaga, Amérigo Castro,
Wenceslao Fernández Flórez, Luis Jiménez de Asúa, Luis Araquistain, Pablo Ruiz Picasso, Manuel de
Falla stb.
232 Primo de Rivera diktatúrája alatt bukkant föl az 1898-as és az 1914-es után a harmadik nagy
nemzedék, melynek zászlóbontásához az alkalmat a nagy költő, Luis de Góngora halálának 300.
évfordulója adta. Legjelesebb tagjai között Pedro Salinas, Federico García Lorca, Gerardo Diego,
Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Luis Buñuel, Joan Miró, Salvador Dalí, Fernández
Almagro és Dámaso Alonso neve említendő feltétlenül.
233 Genoveva García Queipo de Llano: Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera. Alianza,
Madrid,  1983.  12.  o.;  Vö.:  Mary  Vincent  –  R.  A.  Stradling:  A spanyol  és  portugál  világ  atlasza.  Bp.
1997, 151. o.
234 Vincent – Stradling: id. m. 150. o.
235 La hija del capitán
236 Calleja: id. m. 300. o.
237 Vincent – Stradling: id. m. 151. o.
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Népszerű színházi szerzők alkottak akkoriban, akik elsősorban a polgári közönség

számára írtak, mint Jacinto Benavente - 1922-ben megkapta a Nobel-díjat - és

Eduardo Marquina. A Machado-testvérek, Azaña és Azorín színpadi művei azonban

szerzőik ismertsége dacára nem találták meg a hangot a szélesebb közönséggel.

A korszak elismert zeneszerzői Manuel de Falla és Joaquín Turina voltak, akik a

spanyol nemzeti érzelmű zeneművészet jelentős alkotói. De Fallát egyenesen a XX.

század legmeghatározóbb spanyol zeneszerzőjének tartják238, akinek hatása és

tevékenysége magyar viszonylatban Bartók Béláéhoz hasonlítható. Népszerűek voltak

még Rafael Albéniz és Enrique Granados zongoraművei.239 Mindezek jelenléte

színesíti a diktatúra kulturális mindennapjairól alkotható képet.

I. 3. 6. A képzőművészetek és a film

A húszas évek Spanyolországban is a különböző „izmusok” időszaka a

képzőművészetekben. Hódított a kubizmus, a futurizmus, a szürrealizmus és a

dadaizmus. Nyomokban még fellelhető volt a posztimpresszionizmus és az

expresszionizmus. A modernista irányzatok két leghíresebb spanyolországi

képviselője, Pablo Picasso és Juan Gris ekkor már Párizsban élt. Picasso már túl volt

különböző „színes korszakain” és a kubizmuson is. Kommunista lévén nem

szimpatizált  a  diktatúrával.  A  katalán  Joan  Miróra  szintén  hatással  volt  a  kubizmus,

bár 1924-ben aláírta a szürrealista kiáltványt is. Sok esetben csak néhány jelből álló

festményein külön világot teremtett. Ezt egyesek kimunkált formanyelvnek

tekintették, mások viszont gyerekrajzokat láttak bennük. Az igazi szürrealista azonban

Salvador  Dalí  volt,  aki  a  húszas  évek  közepén  még  enyhén  Picasso  hatása  alatt  álló

kubista képeket festett, de már megindult a csak rá jellemző, a freudi

pszichoanalízishez szorosan köthető, szürrealisztikus képteremtés útján. A húszas

években többek között megfestette jó barátai, Luis Buñuel filmrendező, García Lorca

és Paul Éluard francia költő portréit.

238 Életéről bővebben ír – Francisco Caudet: Manuel de Falla (1876-1946). In: Tiempo de Historia.
Num 24., 1976, 64-73. o.
239 Carlos Alvar – José-Carlos Mainer – Rosa Navarro: A spanyol irodalom rövid története. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 2002, 383. o.
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A spanyol filmipar gyorsan fejlődött, 1928-ban már 58 filmkészítő helyet tartottak

számon a városokban. Ugyanebben az évben megrendezték az első spanyolországi

mozikongresszust is.

Máig az egyik legismertebb korabeli spanyol filmrendező Luis Buñuel, aki 1928-ban

Salvador Dalíval közösen elkészítette Az andalúziai kutya240 című filmet. Ekkor

született Dalí „A szamártetem” című műve, majd 1930-ban az Aranykor.  Az  előbbi

alkotás azóta is a szürrealizmus mesterművének számít a filmművészetben,241 az

utóbbi bemutatásakor pedig jobboldali szélsőségesek megrongálták a mozit, ahol a

filmet vetítették.242

Ahogy a színházat, a mozifilmeket is kemény cenzúra alatt tartotta a hatalom. Az

erkölcsrombolónak mondott alkotásokat, vagy a szovjet filmeket nem engedte

bemutatni a cenzúra. Volt olyan eset, hogy egy korábban már az egész ország

területén bemutatott filmre ütötte rá évekkel később a tiltás pecsétjét a cenzúra.243

I. 3. 7. Építészet

A húszas években a spanyol építészet korszakhatárra érkezett. Egyszerre voltak

jelen a historizmus és a modernizmus alkotásai, hogy tíz évvel később átadják helyüket

a modern stílusnak.

Nyugat-Európa országaiban szinte egy időben váltotta fel a klasszicizmust a régi

korok építészetét felelevenítő historizmus. Ez a korszak Spanyolországban 1830 és

1930 között alkalmazta a különböző neoromán, neogótikus, neobarokk stb. stílusokból

létrehozott eklektikát. A századforduló építészetét a „nemzeti stílus” keresése

jellemezte, amit az építészek a neomudéjarban, majd a neoplatereszkben véltek

megtalálni. Az eklektikus épületeket historista, regionális és európai díszítésekkel

látták el. Ebből a hibrid stílusból kerestek kiutat Európa-szerte a szecesszió (kivonulás)

építészei. Merőben új anyagokat, új formákat alkalmaztak, új építészetet kívántak

létrehozni a történeti stílusok ismételgetése ellenében, egyfajta formai és ideológiai

ellenpólust képezve. A stílus névadója Ausztria volt, ahol Sezessionstil néven

240 Le chien andalou
241 Cortázar – Vesga: id. m.  494. o.
242 Gilles Néret: Salvador Dalí 1904-1989. Taschen, Köln, 2000. 91. o.
243 Calleja: id. m. 279. o.
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honosodott meg a XIX. és XX. század fordulóján. Legfőbb jellemzői: hullámzóan

áramló vonalak és formák, növényminták, állatalakok, plasztikus formák a

homlokzatokon, a szögletes formák mellőzése a belső terek és bútorok kialakításában

is.244

Ez a stílus jelent meg aztán Angliában Modern Style, Belgiumban és Franciaországban

art noveau, Németországban Jugendstil néven, Spanyolországban a más latin

országokban is alkalmazott „arte nuevo” nevet kapta. Olaszországban kifejlődött a

liberty és Spanyolországban kb. 1880-1925 között a modernismo,  azaz  a

modernizmus. A modernizmus nem csupán építészeti irányzat volt, hanem

meghatározta a korszak irodalmát, képzőművészetét is.

Czellár Katalin így fogalmaz: „Elsősorban katalán művészek voltak azok, akik az

Európában ekkor kialakuló szecesszió jegyében próbálták megújítani az építészetet, s

a spanyol szecesszió (modernismo) elsősorban ott hozott létre jelentékeny építészeti

alkotásokat a századforduló környékén. A katalán neogótikából kinövő, a mudéjar és a

churriguera-stílus hagyományaival átszőtt, expresszív építőművészet legjelentősebb

alkotásai Barcelonában születtek.”245

Az első világháborút követő évtizedben a XIX. század nagyvárosai kapitalista

központokká alakultak át, tehát az időszak urbanizációs szempontból igen fontos.

1924-ben a városrendezési politikát az önkormányzatok hatáskörébe utalták.246 Nem

véletlen, hogy a legfejlettebb iparvidékeken alakult ki a leginkább újító arculatú

építészet. A provinciák fővárosában felépülnek a szolgáltató szektor épületei, posták,

hotelek, mozik, futballstadionok, vásárcsarnokok és metróállomások. Madrid

gazdasági, kereskedelmi és kulturális központtá alakításának szimbolikus lépése volt a

Gran Vía felújítása (ahol felépült Ignacio de Cárdenas tervei alapján a Telefonközpont

híres épülete). Ezen kívül erre az időre esik több metrómegálló létesítése, az új

minisztériumok és egyes színházak felépítése.

A spanyolországi modernizmus kétségkívül legismertebb alakja a katalán

származású Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926). Gaudí pályafutása még a historizmus

244 Wilfried Koch: Építészeti stílusok. Az európai építőművészet az ókortól napjainkig. Officina Nova,
Budapest, 1997, 380. o.
245 Czellár Katalin: Spanyolország építészete II. Corvina, Budapest. (Az építészet világa 12.), 1983,
29.o.
246 Calleja: id. m. 310. o.
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szellemében indult247, majd egyre inkább kialakult saját stílusa, mely meghatározta és

irányt adott a modernizmusnak. Korszakunkban Gaudí élete utolsó éveiben a

barcelonai Szent Család-székesegyház (Sagrada Familia) építésén fáradozott, melynek

Jézus születését szimbolizáló homlokzata és négy tornya már állt az építész 1926-ban

bekövetkezett tragikus halálakor. A székesegyház alapköveit még 1882-ben tették le,

Gaudí 1883-ban vette át a kivitelezését. Az eredetileg neogótikusnak szánt templom

képe az ő keze nyomán jelentősen más arculatot nyert.248 Elképzelései szerint tizenkét

darab kukoricaszárhoz hasonlító torony épül fel a tizenkét apostol tiszteletére, a

tizenharmadik tornyot pedig Jézusnak ajánlja. A tornyok vonalvezetésén felismerhető

a Gaudí statikai újításai egyikének számon tartott parabolaív.249 De hasonlították már

ezt az épületet hegyhez, más házait pedig barlanghoz, a katalán építőmestert pedig

azon kevés zsenik egyikének, aki legalább a művészetben megvalósította Rousseau

„vissza a természetbe” vágyálmát.250 A templom 1882 óta folyamatosan épül és még

mindig hosszú évek választanak el bennünket attól, hogy késznek mondhassuk. Ennek

ellenére a Sagrada Familia Barcelona szimbólumává lett.

Gaudí azonban nem egyedi jelenség, számos nagy hatású kortársa volt, akikkel együtt

hoztak létre építészeti remekműveket a korabeli Barcelonában. Ilyen volt pl. Lluis

Doménech i Montaner (1850-1923), a barcelonai Katalán Zenepalota és a Szent Pál

Kórház tervezője, vagy Josep Puig i Cadafalch (1869-1956), az Amatller Ház

tervezője, és Joan Rubió i Bellver (1870-1952), Gaudí közvetlen munkatársa.

Puig i Cadafalch építészettörténészi munkássága mellett politikai szerepvállalása miatt

is ismert, hiszen 1923-ig ő volt a katalán Mancomunitat (az első, részleges

önkormányzat) elnöke.

A historizmuson belül megjelent az ún. novocentismo251 mozgalma,  mely  a

neoklasszicizmus és a népies formák irányában keresett új utakat. Puig i Cadafalch

volt az egyik első képviselője ennek az irányzatnak, valamint ebben a stílusban

alkották meg Eusebi Bona i Puig és Francesc P. Nebot építészek XIII. Alfonz számára

a barcelonai Pedralbes palotát 1923-1928 között. Puig i Cadafalch volt az 1929-es

barcelonai világkiállítás első számú építésze is. Ebben az évben bontotta szárnyát a

247 Bardon Alfréd: Spanyolországi építészet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975. 113. o.
248 Rainer Zerbst: Antoni Gaudí. Taschen, Köln, 1991. 192. o.
249 Koch: id. m. 282. o.
250 Maeztu: id. m. 307. o.
251 A XIX. századra utal a stílusirányzat elnevezése.
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monumentalizmus252, melynek jellemzője volt a római kori építészet utánzása és a

homlokzatokon használt sárga szín.253 A katalán fővárosban lakóházak, iskolák és

gyárak épültek a novocentizmus stílusában.254

A madridi Egyetemi Város terveit az építészeti főiskola igazgatója, Manuel López

Otero és munkatársai készítették el, melyekben a novocentismo és  a racionalizmus

jegyei érhetők tetten.255 A telephely felépítését a király kezdeményezte, első üteme

1927-re, uralkodásának 25. évfordulójára készült el, 200 millió pesetás

összköltséggel.256

A historizmus az építészetben regionális jellegzetességeket is felmutatott északon

és délen. Északon kifejlődött a neosantanderi stílus, főként a kantábriai építész

Leonardo Rucabado tevékenységének köszönhetően. A baszkföldi építészek pedig az

identitáskeresés útját a neobaszk kifejlesztésében vélték megtalálni. Ezalatt

Andalúziában Aníbal González Osorio (1876-1929) volt az, aki megvalósította a

„sevillai stílust”. A mudéjar, a platereszk és az andalúziai barokk alkotta azt a

kiindulópontot, amelyekhez hozzáadja a helyi kézművesség sajátos jegyeit, hogy

fényes és színpompás épületeket hozzon létre. González Osorio tervei alapján készült

el 1929-re Sevillában a Spanyolország tér (Plaza de España), mely a világkiállítás

egyik fő attrakciója lett. Ez a neomudéjar és neoplatereszk elemeket rejtő, hatalmas

építészeti egység azért híres, mert mind a 73 spanyolországi közigazgatási egység egy-

egy történelmi pillanatát megörökíti. A kör alakú boltívekkel övezett téren csempével

díszített karosszékek vannak elhelyezve, melyek háttámláján lévő plaketteken

alfabetikus sorrendben ábrázolják az adott város valamely fontos történelmi epizódját.

Salamancáról pl. azt a jelenetet örökítette meg, amikor Kolumbusz 1486-ban az

egyetemi elöljáróktól hozzájárulást kér a nagy vállalkozásához. (Sikertelenül.) Az

1929-1930-as Ibér-amerikai világkiállítás helyszínén a spanyol pavilonok többsége

neomudéjar, neoarab formákkal, díszítésekkel készült.257

A Barcelonai Világkiállításra tervezett épületek is tobzódtak a különböző stílusokban.

A Nemzeti Palota – Enric Catá és Pedro Cendoya alkotása – kétszintes épület. Felül

252 Az 1920-as években kibontakozó spanyolországi építészeti stílus.
253 www.gaudiallgaudi.com/EA001.htm (2006. 06. 10.)
254 Czellár: id. m. 30. o.
255 Uo. 31. o. CZ
256 MOL, MTI, 1100. csomó, 1927-b, 17. lap
257 Cortázar – Vesga: id. m. 363. o.
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királyi rezidencia, alul szépművészeti múzeum. A santiago de compostela-i

katedrálisra emlékeztető négy churrigereszk tornya van, és Spanyolország akkori

legnagyobb díszterme épült fel benne, hatezer ülőhellyel, 5000 m²-es alapterülettel, a

spanyol provinciák címerével díszítve.258 Ezen kívül a világkiállításra számos épület

készült el és számos közteret újítottak fel. A legmeglepőbb építmény a Spanyol Falu a

maga 20 ezer m²-es alapterületével, amely kollázs a spanyol régiók építészetéből.

Az évtized végére az új építészgeneráció munkáit a monumentalizmus után a

funkcionalizmus és az ebből kifejlődő racionalista mozgalom jellemezte. A Bauhaus

szellemisége hatotta át César Cort és Fernando García Mercadal funkcionalista

építészek munkáit, akik a húszas évek második felében villákon, turistaszállókon,

vendégfogadókon előszeretettel alkalmazták a sima felületeket, a kubista formákat, a

tetőteraszokat. Mindezt összehangolták a helyi építészeti szerkezetekkel. Racionalista

stílusban épültek munkáslakóházak, kórházak, iskolák stb. Néhány jelentős építész:

Josep Lluís Sert, Sixt Yllecas, Josep Torres Clavé, Francisco Javier Ferrero stb. Lluís

Sert és csoportja 1929 áprilisában megrendezte a fiatal katalán építészek terveiből

összeállított kiállítást.259 A racionalizmus és az ebben a stílusban alkotó építészek

majd a második köztársaság idején, a harmincas években jutnak nagy szerephez.

Az építészek, mint a hagyományok újjáélesztői és részben a jövő

Spanyolországának megálmodói kiemelt helyet foglaltak el a diktatúra kulturális

életében. Munkájukat a rendszer kimondottan támogatta; a fentiekben láthattuk, nem

egyszer komoly állami megbízásokat is kaptak. Politikai szerepvállalása miatt talán

csak Puig i Cadafalch tevékenységét nem támogatta maximálisan a politika, de a

barcelonai világkiállítás révén ő is előtérbe került 1929-re.

I. 3. 8. Kulturális kapcsolatok Latin-Amerikával

Az 1898-as vesztes spanyol-amerikai háború után Spanyolország minden gyarmatát

elveszítette, így a kultúra segítségével próbálta visszanyerni korábbi birodalmi

pozícióját. Emiatt átalakult az anyaország viszonyrendszere az egykori gyarmatokkal.

A spanyol politika a kulturális együvé tartozást próbálta kidomborítani, hiszen biztos

258 Calleja: id. m. 315. o.
259 Uo. 312. o. EC
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volt,  hogy az elvesztett  birodalmat nem lehet helyreállítani,  de újra lehet építeni egy

transzcendens szellemi közösséget, mely összefogja a világrészek spanyol ajkú népeit.

A hispán-amerikanizmus alapját Spanyolország és a latin-amerikai népek között

fennálló közös nyelvi, kulturális, történelmi, vallási és civilizációs identitás képezte.

Ebből alakult ki a Hispanidad fogalma, majd az összetartozás jegyében 1918. október

12-től évi rendszerességgel megünnepelték a Világspanyolság Napját (Día de la Raza,

később Día de la Hispanidad), Amerika felfedezésének évfordulóján.260 A diktatúra

idején nagyszabású ünneppé vált a Spanyol Nemzeti Nap, amely 1492. október 12-ét

idézte, azt a napot, amikor Kolumbusz Kristóf megérkezett az Új Világba.261 A

diktatúra időszakában történtek jelentős, a spanyolajkú népek összetartozását erősítő

külpolitikai és kulturális lépések. Ezek természetesen az ország konzervatív erőinek az

egykori világbirodalmi múlthoz kötődő reminiszcenciáiból is eredtek.

Néhány nappal bezáratása előtt a madridi Ateneo is megnyitotta új latin-amerikai

szekcióját, mely egyaránt előmozdította volna az ibér-amerikai világ egységét

kulturális, kereskedelmi és ipari szempontból.262 1926-ban három társával Ramón

Franco Bahamonde, Franco tábornok öccse, óriási bravúrt hajtott végre, amikor

repülőgépével átrepült az Atlanti óceán fölött. Ez az esemény egy évvel megelőzte

Charles Lindbergh híres repülését az óceán fölött.263 Yanguas Messía külügyminiszter

1927 január első napjaiban az El Debate tudósítója előtt kijelentette, hogy „az ibér-

amerikai hajózási és légi szerződés aláírása a kormány legelső ténye volt az amerikai

spanyolokkal való viszony szorosabbá tételének terén”.264

A latin-amerikai országokkal oktatáspolitikai szempontból is bővítették a

kapcsolatokat. 1925-ben Madridban létrejött a Latin-Amerikai Diákok Föderációja265,

majd 1927-ben Costa Rica és Spanyolország 10 évre megállapodást kötött egymással

az egyetemi bizonyítványok és tanulmányok kölcsönös elismeréséről. Ezáltal is

szorosabbra kívánták fűzni a kulturális kapcsolatokat, segítve a két állam polgárainak

munkavállalását a másik országban.266 Az egyetemek új kezdeményezései között

tarthatjuk számon a Hallgatók Napját és a többszöri könyvkiállításokat. A latin-

260 Szilágyi I.: id. m. 92. o.
261 José García: id. m. 118. o.
262 Ruíz Salvador: id. m. 29. o.
263 Tamames: id. m. 250. o.
264 MOL, MTI, K428, 1100. csomó, 1927-b, 1. lap
265 Tamames: id. m. 248. o.
266 C.L.I.P., 1927, 706. o.
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amerikai országokból rendszeresen Spanyolországba látogató professzorok számára

tanszékeket hoztak létre.267 A Sevillai Egyetem az 1927. július 15-i királyi rendelet

értelmében létrehozta a latin-amerikai gyarmati művészettörténeti tanszéket, ahová

meghívták tanszékvezetőnek Martín Noel argentin építészt.268

1926-ra jelentősen bővültek a kereskedelmi kapcsolatok Latin-Amerika

országaival. Elsősorban Argentínával, Mexikóval és Kubával. A téma elemzésekor

érdemes figyelembe venni a korszak két legnagyobb hatású filozófusának a

hispanizmusról vallott nézeteit.

Unamuno hispano-amerikanizmusa konkrét eseményekhez kötődött: az 1898-as

vereség hatására az anyaország és Hispán-Amerika közötti kapcsolatok szélesítésében

látta a megoldást. Mint hangoztatta, meg kell ismerni, és el kell ismerni az ottani

kultúrát, nem lenézni. A teljes egyenjogúságra kell törekedni az anyaország és a

hispán-amerikai országok kultúrája között. Unamuno a Latin-Amerika (América

Latina) kifejezéstől idegenkedett, mégpedig a „latin” homályossága miatt, a Spanyol-

Amerika (América Española) megnevezést sem kedvelte a „spanyol” szó gyarmati

asszociácója miatt. Ezért inkább a Hispán-Amerika (América Hispana) kifejezést

részesítette előnyben, ahol a „hispán” fogalom nem elválaszt, hanem összeköt.

Unamuno egyetemes Spanyolországról, spirituális hispán közösségről álmodott.

Amikor e közösségbe bevonta Portugáliát és Brazíliát is, már az Ibero-Amerika

megnevezést használta.269

José Ortega y Gasset több egységgondolatról is értekezett. Az egységesülő Európán

túl ő is hitt egy új, átfogó hispán egységben, melyben minden spanyolajkú nemzet

egyenlő. Egyetlen spanyol faj létezik szerinte, egyetlen nagyobb Spanyolország,

amelynek az Ibériai- félsziget csupán egy tartománya.270

Ramiro de Maeztu családi érintettség miatt nem csak nemzeti, de személyes

tragédiaként is tekintett a tengerentúli spanyol gyarmatok elvesztésére. Egész

életművét áthatotta a spanyolság és a hispán eszme gondolatvilága. 1934-ben

megjelent könyvét, a „Defensa de la Hispanidad”-ot (A hispán eszme védelme) teljes

egészében ennek a témának szentelte. A húszas évekkel kapcsolatban említése azért

indokolt, mert akkor kialakul eszméit összegezte benne. Emlékeztette az olvasót a
267 José Pemartín: id. m. 441. o.
268 1929. 06.01.-i királyi rendelet, C.L.I.P., 1929, 233. o.
269 Csejtei: id. m. 157. o.
270 Uo. 330. o. CSD
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spanyolság történelmi tetteire, és egy olyan nemzeti program megvalósítását sürgette,

mellyel ez a nagyság lelki értelemben visszaállítható. „A hispánság, természetesen,

nem egy faj. A hispánságot a fehér, a fekete, az indiai és a maláj fajhoz tartozó

emberek alkotják, így a néprajz módszereivel képtelenség meghatározni a jellemzőit.

Így van ez a földrajzzal is. A hispánság nem egy területet birtokol, hanem sokat és

nagyon sokfélét.” Így hát a lelki összetartozás hangsúlyozása és az egykori spanyol

nagyságra történő visszaemlékezés a járható út.271

José María Pemán abból indult ki, hogy minden nemzetnek szüksége van nemzetközi

életre, külső kapcsolatokra. Spanyolország esetében ez a kapcsolat Latin-Amerikában

található. Ő nem tartotta összeegyeztethetetlennek a hispán-amerikanizmus gondolatát

a pánamerikanizmustól és ebből a pánhispanizmust vezeti le tanulságként.272

I. 3. 9. Ibér-amerikai kiállítás – Sevilla

Az 1929-ben megrendezett kiállítások erőteljesen összefüggtek a hispanizmussal.

1923. november 14-i és 1924. február 10-én megalkotott királyi rendeletek tanúsága

szerint az Ibér-amerikai kiállítás szervezésének megkezdésére már a diktatúra ezen

korai időszakában sor került.273 Sevillában még abban az évben létrehozták a Hispán-

Amerikai Kollégiumot, hogy a nagyszabású rendezvényt ezen intézmény keretei

között készíthessék elő.274 Majd öt év elteltével a kiállítást – melyen a 22 hispán-

ameikai nemzeten kívül Portugália, Brazília és az Egyesült Államok is részt vett275 –

1929. május 9-én, Áldozócsütörtökön délben nyitotta meg Sevillában XIII. Alfonz

roppant tömören, az alábbi szavakkal: „A sevillai Ibér-amerikai kiállítást ezennel

megnyitom”- tudósított a monarchista A.B.C. című napilap az ünnepélyes eseményről,

ahol a teljes kormányzat megjelent.276

Majd így folytatódik a tudósítás (a teljes szöveg a Függelékben olvasható):

271 Ramiro de Maeztu: Defensa de la Hispanidad. Rialp, Madrid, 2001, 84-85. o.
272 Pemán: El hecho… 269-273. o.
273 Marqués  de  Casa  Ramos  –  Conde  de  la  Moraleda:  Dos  años  de  Directorio  Militar.  Manifiestos,
disposiciones oficiales, cartas, discursos, órdenes generales al ejército, etc. Renacimiento, Madrid,
1925, 133-134; 261. o.
274 Marqués de Casa Ramos – Conde de la Moraleda: id. m. 566-569. o.
275 Tamames: id. m. 363. o.
276 Rubió Cabeza: id. m. 405. o.
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„Örömujjongás hallatszott, majd felharsantak a spanyol királyi induló első taktusai. A

félkör alakú téren összegyűlt 50-60 ezer emberből a felhőkig érő érzelemhullámokat

váltott ki a kiállítás, melyet a repülőgépraj motorzaja is köszöntött.(…)

Minden zaj és fény és lelkesedés Sevillában, igazi tavasz ez a májusi nap. Mint a

kiemelt jelentőségű események kíváncsi tanúja, be kell számolnunk arról is, hogy

amikor a kíséret tagjai már visszavonultak, és kényelembe helyezték magukat, a

miniszterelnök autója még mindig az utcákat járja, ahol a tömeg lelkesen köszönti őt,

körülveszi és élteti és feltartóztatja, mert a szívélyesség ma Sevillában győzött az

etikett felett.

Így avatták fel az Ibér-amerikai kiállítást. (…)”

A kiállítás,  mely a Mária Lujza parkban kapott  helyet,  a latin-amerikai kultúra óriási

seregszemléje volt. Minden ország külön pavilonban mutathatta meg jellegzetességeit.

Erre az alkalomra készült el a neomudéjar stílusú Spanyolország tér (Plaza de España)

Ánibal González Osorio tervei alapján. A tér szimbólum, mely a korszak valamennyi

építészeti áramlatát felvonultatja a historizmustól a monumentalizmusig, egyben

kifejezi Spanyolország Latin-Amerika felé nyújtott kezét. 1929 februárjában hunyt el

az anyakirályné, de a megnyitó fényes napjának alkalmából az uralkodó és családja

levetette a királyi gyászt.277 A kiállítás igazgatója megnyitóbeszédében egyenesen azt

mondta, hogy 1492. október 12-e – Amerika felfedezése - óta nem volt ilyen, lelki

értelemben nagy jelentőségű napja Spanyolország történelmének, mint ez a nap. A

kormány nevében Primo de Rivera beszélt, aki szintén az ibériai népek együvé

tartozását hangsúlyozta, és kultúrájuk nagyságát méltatta.278

Ezekben a napokban a diktátor elemében volt. Egyes leírások megemlékeznek róla,

mennyire jól érezte magát a kiállításon Primo de Rivera, maga mögött hagyva a

főváros gondjait, és élvezve a latin-amerikai országok által közvetített sokszínűséget,

melyben – úgy látta - saját politikájának sikere is visszaköszön.279

Sevillában ünnepelték ebben az évben október 12-én a Világspanyolság Napját. Nem

sokkal utána a portugál államfő, Carmona tábornok látogatott el madridi vizitje után

az andalúz fővárosba.
277 Ana Sagrera: Miguel Primo de Rivera. El hombre, el soldado, y el político. Ayuntamiento de Jerez,
Jerez de la Frontera, 1973. 328. o.
278 Rubió Cabeza: id. m. 406. o.
279 Uo. 328. o. RC
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Az Egyetemi Diákföderáció nagy sikerként könyvelhette el magának, hogy a sevillai

kiállítás alkalmából megrendezték a latin-amerikai diákok kongresszusát.280

Ez a kiállítás túlélte a diktatúra 1930 január végi bukását, mive csak az év második

felében zárta be kapuit.

I. 3. 10. Világkiállítás – Barcelona

A sevillai Ibér-amerikai kiállítás a dél-amerikai országok és Spanyolország

kapcsolatát volt hivatott elősegíteni. Az 1929-es Barcelonai Világkiállítással viszont

az ország európai kapcsolatait és Spanyolországnak a világban elfoglalt státuszát

kívánták erősíteni. Ide több ipari nagyhatalom képviselői is ellátogatottak.281

Tizenegy nappal a sevillai kiállítás megnyitója után, 1929. május 20-án került sor a

Barcelonai Világkiállítás megnyitójára. A szervezők terve szerint az emberi

tevékenységeket három csoportba osztva mutatta be a kiállítás, mégpedig az alábbi

csoportosításban: ipar, sport és művészet. Közel negyven nemzet tagjai képviseltették

magukat.

Megjelent a teljes királyi család, a kormányfő, több miniszter, külföldi

nagykövetek, valamint a helyi méltóságok és a gazdasági élet képviselői.282

Az A.B.C. című lap 1929. május 21-i számában részletesen beszámolt az előző nap

eseményeiről (a teljes szöveg a Függelékben olvasható):

„Barcelona május 20., délelőtt 10 óra. Oldalán Viktória királynéval, nyomában

fenséges fiaival és körbevéve külföldi nagykövetekkel megérkezik Őfelsége, a

király.(…)

Háromnegyed tizenegykor indultak el a Palotából Őkirályi Fenségei a kiállítás

helyszínére. A királyi rezidenciával szemközt hatalmas embertömeg gyűlt össze, akik

tisztelegnek és tapssal köszöntik a királyi család tagjait, majd útjuk során hangos

ovációval kísérik őket. (…)

A téren felállított monumentális kapu alatt fogadták az uralkodócsaládot, a

miniszterelnököt, a minisztereket, Foronda márkiját és a kiállítás végrehajtó-

280 Maeztu: id. m. 347. o.
281 Tussel – Queipo de Llano: id. m. 90. o.
282 Rubió Cabeza: id. m. 406. o.
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bizottságának szóvivőit.(…) Az igazgató megemlékezett az anyakirálynéról, María

Cristináról, aki 41 évvel ezelőtt, 1888-ban nyitotta meg a legutóbbi Barcelonai

Világkiállítást. Azóta a város hatalmas fejlődésen ment keresztül, amit minden polgár

érzékelhet mindennapi életében. Röviden kitért a kiállítás létrehozásának

körülményeire és kifejezte reményét, hogy az idei kiállítás minden tekintetben

felülmúlja majd az előzőt.283

A kiállítás igazgatójának beszéde után Barcelona polgármesterét illette meg a szó.

Végezetül Primo de Rivera tartott nagy ívű, történelmi fejtegetéssel tarkított szózatot a

két nemzetközi kiállítás alkalmából. Természetesen ezúttal is saját kormányzata

érdemeit emelte ki, amelyek nyomán a latin-amerikai reprezentáció létrejöhetett

Sevillában, az európai seregszemle pedig Barcelonában.284

Ezután  a  királyi  pár  felavatta  a  francia,  a  svéd,  a  svájci  és  a  portugál  pavilont,  majd

ellátogattak az 1927-től épülő Spanyol Faluba (Poble Espanyol), amely szintén erre az

alkalomra épült fel, és ahol Spanyolország minden tájegységéből felépítettek egy-egy

jellegzetes épületet.285 Josep  Puig  i  Cadafalch  volt  az  ötlet  gazdája,  majd  Ramón

Reventós és Francesc Folguera építészek mesterien teremtették újra az épületeket, a

tereket, a patiókat és a kerteket. Az ávilai fal San Vicente kapuján át közelíthető meg a

csaknem 20 ezer m²-es területen, tizennyolc különböző utcán berendezett mini-

Spanyolország, ahol kicsiben és pontosan idézték meg az egyes tájegységek

hangulatát.286 A Barcelona egyik kerületében létrehozott alkotás hasonlatos az 1896-os

magyarországi Millenniumhoz, és a később megvalósult stockholmi skanzenhez. A

magyarországi építményeket az ünnepségsorozat után lebontották. Itt is ez volt a terv,

de végezetül megmaradt az egész falu. Ez azóta is Barcelona egyik fő

turistalátványossága, ahol a spanyol építészet és a képzőművészet egyaránt

bemutatásra kerül.287 Megismerhető a galíciai, az aragóniai, a katalán, a navarrai és az

andalúziai táj építészete. Nincsenek egymástól élesen különválasztva, természetesen

következik az aragóniai mudéjarból a dél fehér vakolatot használó népi építészete.

A megnyitó napja fényes ünnepséggel ért véget.

283 A.B.C. 1929. május 21.
284 Rubió Cabeza: id.m. 407. o.
285 http://fotos.euroresidentes.com/fotos/postales_pueblo_espanol (2006.12.14.)
286 http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_espa%C3%B1ol_de_Barcelona (2006.12.14.)
287 http://www.poble-espanyol.com/pemsa/en/01-el-poble/historia.html (2006.12.14.)
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A Barcelona „Gellért-hegyén”, a Montjuich-on megrendezett kiállítás roppant sikeres

és látogatott volt, számos ország képviseltette magát kiállító-pavilonjával.

A monarchista A.B.C. című lap tudósítója ebben a nemzetközi kiállításban a világbéke

ígéretét látja, továbbá azt is, hogy virágzást hoz Barcelonának és diadalt egész

Spanyolországnak.288

I. 4. Primo de Rivera diktatúrájának oktatáspolitikája

Egyes neves történészek – Raymond Carr, Javier Tusell – a diktatúrát úgy

értékelték, mint az 1876 óta fennálló restaurációs időszakra adott elutasító választ.289

Az előre lejátszott kacikista választások révén a parlamentbe került korrupt politikai

elitet felváltotta a katonai diktatúra „vezénylési” politikája: az egyes posztokra

túlnyomórészt szabályzatok által engedelmességre kötelezett katonatiszteket neveztek

ki. Primo de Rivera hatalomgyakorlásának fő célkitűzése az volt, hogy tartózkodjanak

a diktatórikus időszakot megelőző regeneracionista megoldásoktól. Az ország életét a

maga felfogása szerint magasabb szintre akarta emelni politikai, társadalmi, gazdasági

és oktatási szempontból is.290 Az ország megújítása, fejlődő pályára állítása volt az a

fajta fejlődéspárti (spanyolul desarrollista) cél és attitűd, mely a diktátor működését

jellemezte. A diktatúra ezt úgy akarta elérni, hogy a rá jellemző módszerű és mértékű

erőszakkal kiküszöbölje az ellentétes érdekek hevesebb összeütközését, és így tegye

zökkenőmentesebbé a fejlődést. Az oktatáspolitikában ennek ellenére megfigyelhetők

olyan vonások, amelyek az előző restaurációs korszak regeneracionista megoldásait

és törekvéseit viszik tovább (pl. az analfabetizmus megszüntetésének szándéka291, az

alapfokú oktatás megerősítése, változtatások a felsőoktatásban292stb.). Ám

előrevetíthetjük a következtetést, hogy 1923 és 1930 között az oktatás (jobbára

társadalmi, gazdasági gyökerű) problémáit a felülről vezérelt reformtervekkel sem

tudták megoldani. Ez a megoldatlan problémákkal szembeni küzdelem jellemezte az

288 A.B.C. 1929. május 21.
289 Morales: id. m. 12. o.
290 Uo. 8. o. TM
291 Az iskoláztatás és az iskolában felmerülő problémákkal kapcsolatos publikációk jelentek meg. Pl.
Ángel Llorca: Folletos de orientación escolar. Contribución al estudio de los problemas de la escuela y
del maestro: reformas que pueden y deben realizarse para armoniar el interés del maestro con el de la
escuela y obtener resultados máximos con mínimos esfuerzos. Jiménez Fraud, Madrid, 1924, 8-9. o.
292 Morales: id. m. 14. o.
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oktatáspolitikát már a XX. század kezdete óta, amikor első ízben fordultak nagyobb

figyelemmel az egymással szembenálló konzervatív és progresszista politikai erők az

oktatás felé. Érdeklődésüket elsősorban természetesen politikai érdek terelte erre a

területre, mely jórészt az egyház privilégiuma volt. A liberális pártok az I. világháború

előestéjén hozott rendelkezésükkel az egyházzal szemben a laikus és állami oktatást

részesítették előnyben.293 Megemlítendő José Canalejas és Segismundo Moret liberális

kormányainak tevékenysége. A politikai küzdelmek színterén számos törekvésüket és

tervüket meg is tudták valósítani: számos iskola került állami tulajdonba, a

hittanoktatás szabadon választható lett, államilag szabályozták a vizsgarendszert

stb.294

Ezzel szemben a diktatórikus rendszert az élet minden területén leginkább az

antiliberalizmus jellemezte, s természetesen az oktatáspolitikában is ez érvényesült.

Ennek legkirívóbb példája a katedra szabadságának tagadása volt. Az erről szóló

állásfoglalás az 1925. október 13-i királyi rendeletben fogalmazódott meg.295

Mindezzel együtt az egyház szerepe is újra felértékelődött az oktatás minden szintjén.

Az új kormánynak szembe kellett néznie mindazokkal a problémákkal, amelyekkel

a spanyol oktatáspolitika már több évtizedes küzdelmet folytatott. Már a

regeneracionistáknak is az oktatás jelentette az egyik legnagyobb problémát.

Felismerték az alapfokú oktatás nyomorúságos helyzetét, az iskolák rossz állapotát, az

iskolaépítés szükségességét és a tanítók bérének elégtelenségét.296 Meg kellett

találniuk az egyensúlyt a vágyak és a valóság között, a költségvetés kereteit hozzá

kellett igazítani az intenzív törvényhozási munkához.297

Az oktatáspolitika nem az egyetlen, de az egyik legfontosabb eszköze volt a

hatalomnak a szemlélete terjesztésére. Kijelenthetjük, a pedagógia végülis az állam

szolgálatába szegődött. De ahogyan a diktatúrát kronologikusan két fő részre bontja a

Katonai és a Polgári Direktórium fennállásának időszaka, úgy az oktatáspolitikában is

a két kormányzati forma váltása jelenti a fő határvonalat.

293 Emilio Díaz de la Guardía: La Enseñanza con Primo de Rivera. In: Historia-16, No. 71, 1982, 19. o.
294 Uo. 20. o. EDG
295 Puelles Benítez, 1982: id. m. 41. o.
296 Manuel de Puelles Benítez: Educación e ideológia en la España contemporánea (1767-1975). Labor,
Barcelona, 1980, 238. o.
297 Díaz de la Guardía, 1982: id. m. 20. o.
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Tézisem szerint az első időszakban a még bizonytalan és körvonalazatlan ideológia

a második szakaszban összefogott koncepcióvá érett, mely meghatározta a rendszer

oktatáspolitikáját.

1923. szeptember 13-a után az új rendszer hatalomgyakorlói körében eltökélt

szándék mutatkozott az oktatási rendszer teljes reformjának keresztülvitelére.298 1924.

május 18-án a Közoktatási Tanács elé került egy teljes körű oktatási reformot

tartalmazó tervezet. Ez azonban soha nem látott napvilágot, így érvényben maradt az

1857-es(!) törvény, ezen belül pedig az érettségit szabályozó 1903-ban elfogadott

Bugallal-terv.299 (Az akkori oktatási miniszterről, Gabino Bugallal-ról elnevezett

érettségi szabályozás 23 éven keresztül volt érvényben.) Maga Primo de Rivera tett

nagyvonalú ajánlatot az oktatási minisztériumnak, hogy biztosítja az oktatásban és a

kultúrában végrehajtandó reformok anyagi eszközeit.300 A későbbiekkel ellentétben

első lépései e téren még liberális irányba mutattak. Példa erre az 1923. szeptember 25-

i, a magánoktatást szabályozó királyi rendelet.301 De aztán rövidesen megérkeztek a

korlátozó jellegű intézkedések. Másképpen nem tudott volna érvényesülni Primo de

Rivera azon törekvése, hogy az oktatás közvetítse az általa képviselt értékeket, sok

összetevőből kialakuló politikai elképzeléseit, valamint az elképzelt új Spanyolország

felépítését.302 Ez a törekvés az első két év bizonytalan lépései után 1925-1926

fordulóján, a Katonai Direktóriumot felváltó Polgári Direktórium felállásával

erősödött fel, amikor a katonák után civil politikusok foglalták el a miniszteri

bársonyszékeket. Világosan látható, hogy az első két évben nem beszélhetünk

koherens oktatáspolitikai koncepcióról303, hiszen – más tárcák helyzetéhez hasonlóan -

még kinevezett oktatási miniszter sem volt. Most viszont az új oktatási miniszter,

Eduardo Callejo a diktátor politikai eszméivel és elképzeléseivel összhangban

gyorsan megalkotta az oktatáspolitikai koncepciót.

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen ideológiai tartalma volt a

rendszer oktatáspolitikájának, akkor (Primo de Rivera szellemi poggyászának

vizsgálata révén, mely részletezve a tankönyv- és tartalomelemzés fejezet

298 López Martín, 1994: id. m. 31. o.
299 Calleja: id. m. 85. o.
300 Morales: id. m. 53. o
301 C.L.I.P., 1923, 400-401. o.
302 López Martín, 1994: id. m. 8. o.
303 Morales: id. m. 23. o.
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szellemtörténeti, ill. a korporativizmus mibenlétét elemző alfejezetben szerepel)

eljuthatunk ahhoz a felismeréshez, hogy a diktátor koncepciójának kialakításában

éppúgy szerepet játszott a regeneracionizmus, a katolicizmus, mint a liberalizmus és a

konzervativizmus, de hatottak rá Mussolini politikájának egyes elemei is. Valójában a

fundamentális militarizmus keveredik itt korai formában a tradicionális

nacionalizmussal, egyfajta időtlen és irracionális hazafias eszmével, a katolicizmussal

és a monarchizmussal. Primo de Rivera gondolkodását meghatározta továbbá a

parlament- és politikumellenesség,  a rendpártiság,  a tekintélyelvűség, az

antikommunizmus,  a centralizmus,  a magántulajdon védelme,  a család védelme és  a

fokozódó értelmiség-ellenesség.304 Ez az összetett, több helyen ellentmondásos

ideológiai képlet adta meg a húszas évek katonai diktatúra ideológiájának vegyületét:

a múltat megtartóan konzervatív, ugyanakkor fejlődéspártian újító arculatát. Andrés

Révésznek adott interjújában Primo de Rivera kifejti: „Mussolini bizonyosan nem

konzervatív, hanem nemzeti forradalmár, aki tiszteli a hagyományokat, és gyakran

nyúl vissza igen régi intézményekhez. Ebben az értelemben mi is forradalmárok

vagyunk, mert meggyőződésünk, hogy az állam minden szervezetét

forradalmasítanunk kell: az oktatást, a bürokráciát, a pénzügyi rendszert; egyszóval,

mindent.”305

A diktátor tetteiben ennél jóval kevesebb valósult meg az olasz modellből, de egy

biztos; teljes működését és oktatáspolitikáját áthatotta az örökös ellentmondás a

konzervativizmus és a forradalmasítás, a hagyományőrzés és az újítás, a tradicionális

és az újhispán jobboldaliság között. A fenti interjú még a diktatúra kezdetén készült,

érezhető a diktátor lelkesedése és valószínűleg őszinte problémamegoldó szándéka.

Az évek elteltével aztán be kellett látnia, hogy a szép szavakat nem lehetséges kellő

számú tettel megoldani, így a „forradalmasításból” az élet számos területén

konzerválás, rosszabb esetben visszafejlődés lett.

A fentiek ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogy a diktatúra prioritásként

kezelte az iskolarendszernek, mint a személyiségformálás helyszínének bővítését.

Ennek lehetőségét a 20-as évek derekának gazdasági dinamizmusa adta meg.306 Az

iskolahálózat kibővítésének eredménye úgy foglalható össze, hogy sokkal inkább
304 Calleja: id. m. 186. o.
305 Bizkaya,  Luis:  España  con  el  Directorio.  Antonio  Marzo,  Madrid,  1926,  39.  o.  Idézi:  Toledano
Morales: id. m. 22. o.
306 López Martín, 1994: id. m. 9. o.
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mennyiségi, mintsem minőségi változás történt. Így sajnálatos módon az oktatás

színvonalának emelése, az egyház befolyásának visszaszorítása, vagy a legfrissebb

modern pedagógiai áramlatok beépítése a mindennapi oktatásba csupán illúzió maradt.

Ennek ellenére a témakört érintő másik tézisem az, hogy a kétes értékű törvények

mellett jó döntések is születtek e korszak oktatáspolitikájában. Elsőként a diktatúra

évein túlmutató iskolaépítéseket kell itt megemlíteni, melyek az alsó-, a közép- és a

felsőfokú oktatásban is előnnyel jártak. Az anyagi javak növekedésén túl szellemi

síkon mindenképpen az analfabetizmus nagyarányú visszaszorítását tekinthetjük a

korszak nagy eredményének, akkor is, ha az oktatás általános színvonalának

emelkedése elmaradt az elvárttól.

Az alábbi alfejezetek tárgyalása közben kitérek a különböző oktatási szintek és a

diktatúra viszonyára is. Fontos ezt külön-külön is elemezni az alsó-, a közép- és a

felsőfokú oktatás relációjában, s azt is, mikor melyiket kezelte prioritásként a

diktatúra, és miért, esetleg melyikkel és milyen okból viselkedett ellenségesen oktatási

koncepciója alakulása közben.

I. 4. 1. Az oktatási rendszer a diktatúrában

Az oktatási rendszer a XX. század elején Európa minden országában, így

Spanyolországban is jóval egyszerűbb szerkezetű volt, mint napjainkban. A húszas

évek elejére azonban összetettebb lett, és a diktatúra folyamán több fontos változás

következett be.

A spanyol oktatási rendszer fő vonalai 1923-ban az alábbiak szerint vázolhatók fel:

Kettő és hat éves kor között óvodába jártak a kisgyermekek. Az alapfokú oktatás 6 és

14 éves kor között zajlott, 14 év volt egyben a tankötelezettség felső határa. A

középfokú tanulmányokra általában 14 és 20 éves kor között került sor, de az

érettségit adó középfokú tanulmányok akár 12 éves kortól is megkezdhetők voltak. Ez

esetben hat évfolyam elvégzése után, 18 éves korban érettségiztek a diákok, az 1903-

ban módosított érettségi vizsgarendszer szerint. A felsőfokú tanulmányok legkorábban

17 éves korban voltak megkezdhetőek és legfeljebb hat éven át tartottak.

A középfokú tanintézetek a következő tanulmányokat kínálták: általános érettségi

tanulmányok, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi szakismeretek, egészségügyi
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szakközépiskola, műszaki szakközépiskola, művészeti szakközépiskola és esti iskola a

dolgozók számára.307 A tanítóképzők szintén integrálódtak a középfokú oktatásba,

ezek az iskolák négy évesek voltak, de csak 14 éves korban kezdhették meg a

tanulmányaikat a sikeresen felvételizők. Az iskolát elvégzők alsó- ill. felsőosztályos

tanítókká váltak.

Az érettségi megszerzését követően kerülhetett sor a felsőfokú tanulmányok

megkezdésére az egyetemi karokon. A különböző mérnöki, ill. építész szakokon öt

évfolyamos volt a képzés, míg a többi karon (jogi, orvosi, bölcsész) hat évfolyam

teljesítése után kaphattak diplomát a diákok. A képzés csúcsa a doktori képzés volt,

melyben a végzett diplomások vehettek részt.308

Ez az iskolarendszer Primo de Rivera diktatúrája során olyan módon alakult át, hogy

1926-tól Európában addig egyedülálló módon az érettségi kétciklusúvá válásával a

középfokú tanulmányok időtartamát mindenki saját döntése szerint választhatta meg.

Fontos változtatás volt, hogy a középfokú tanulmányok 10 és 16 év között voltak

elvégezhetők. A középiskolai reform két érettségi ciklust különböztetett meg:

rövidebb tanulmányok után, 13 éves korban az általános szintű érettségit (Bachillerato

elemental), hosszabb tanulmányok után az emelt szintű, az egyetemre kerüléshez

szükséges érettségit (Bachillerato universitario) igazoló végbizonyítványt vehetett

kézbe a sikeres vizsgázó. Mindkét tanulmányi időszak hároméves volt. A reform

három vizsgát tartalmazott: középiskolai felvételi vizsgát, záróvizsgát az általános

érettségi befejezéséhez, végül az egyetemi érettségi fokozat megszerzéséhez

szükséges záróvizsgát, ami helyettesítette az egyetemi felvételi vizsgát.309

Az 1928-as felsőoktatási törvény a képzési időtartamokat némileg megváltoztatta.

A bölcsész, ill. természettudományos diplomák megszerzéséhez négy, a jogász- és

gyógyszerészhallgatók öt éven át, az orvostanhallgatók pedig hét éven keresztül

látogatták az egyetemeket.

307 Puelles Benítez: id. m. 253. o.
308 García Hoz: id. m. 294. o.
309 Historia de la Educación… id. m. 42. o.
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I. 4. 2. Az oktatás lényeges ideológiai elemei

A diktatúra három fő ideológiai pillérre épült: a tradicionalizmusra, a nemzeti-

katolikus áramlatra, valamint a klasszikus és a maurista konzervativizmusra.310

A Direktórium elnöke így fogalmazott: „Meg kell tanítani a gyermekeknek, hogy

úgy nézzenek rendszerünkre, mint Spanyolország megmentésének receptjére.”311

Vagy ahogy a Hazafias Szövetség egyik ideológusa, José María Pemán fogalmazott a

diktatúra nevében: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.”312 Ezekkel a

kijelentésekkel Primo de Rivera és ideológusai jogot formáltak az iskolai oktatás

ideológiájának kormányzati ellenőrzésére, amit aztán számottevő sikerrel végre is

hajtottak.

Az oktatási rendszer elsődleges tárgyának a haza szeretetét tekintették. A teljes

oktatási rendszert ennek rendelték alá, az általános iskolától az egyetemig. Egyes

tervek szóhasználata szerint „nacionalizálni kell az iskolát”, ún. „hazafias

pedagógiára” van szükség. Egy korabeli cikk is éppen ilyen címmel íródott.313 A

tanárnak minden alkalmat meg kell ragadnia, hogy hazafias érzéseket ültessen a

diákok szívébe.

Az egyház és a diktátor elképzelései is összetalálkoztak. Eszerint az oktatásnak

kereszténynek kell lennie, mint ahogy Primo de Rivera ezt számtalanszor el is mondta:

„Az oktatásnak vallásosnak és hazafiasnak kell lennie.”314 Ugyanezen a véleményen

volt Eduardo Callejo oktatási miniszter is.315 Sőt, a diktátor a vallásos és hazafias

műveltséget lényegében elegendőnek tartotta volna. Pemán szerint: „az oktatás vagy

keresztényi, vagy anarchikus”,316 minden laikus oktatásban a bolsevizmus rémét vélte

felfedezni.317 Ebben a megközelítésben a liberális szellemnek nem maradhatott helye.

A katolikus egyház meghatározó szerepet töltött be az oktatásban. Kulturális és vallási

nevelés nélkül nem létezhet hazafias oktatás, idézi José María Pemán a nagy

310 Manuela López Marcos: El fenómeno ideológico del franquismo en los manuales escolares de
enseñanza primaria (1936-1945). UNED Ediciones, Madrid, 2001, 51. o.
311 López Martín, 1994: id. m. 31. o.
312 Pemán: Le général… id. m. 339. o.
313 López Martín, 1994: id. m.  34. o.
314 Morales: id. m. 20. o.
315 Ben-Ami: La dictadura… 77. o.
316 Morales: id. m. 20. o.; vö. Pemán: El pensamiento… 308- 310. o.
317 Pemán: Le général… id. m. 337. o.
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filozófust, José Ortega y Gasset-et.318 Az  államcsínyt  követően  az  egyház  -

kihasználva a helyzetből adódó lehetőségeket - megerősítette az oktatásban a

pozícióit.319 A magánoktatás teljes egészében a szerzetesrendek kezében volt. Iskoláik

részaránya hozzávetőleg a teljes oktatási szféra harmadát jelentette a húszas évek

elején.320 A különböző szerzetes- és apácarendek több száz alapfokú és több tucat

középfokú oktatási intézményt birtokoltak 1923-ban, s ezek száma a diktatúra során

folyamatosan emelkedett. Mindazonáltal a kormányzat és a katolikus egyház közti

viszonyt konfliktusos mozzanatok is terhelték. Igaz, ezek nem világnézeti-ideológiai,

hanem nemzetiségpolitikai jellegűek voltak, és nem is mindig valósultak meg

zökkenőmentesen. A rendszer és az egyház a diktatúra fennállása során egy

alkalommal került szembe egymással élesebben, nevezetesen amikor a katalán klérus

nehezményezte, hogy nem használhatja anyanyelvét a szószékről.321 1923-ban

megkezdődött a katalán klérus üldözése. Magas tisztséget betöltő egyházi személyeket

távolítottak el; dr. Josep Miralles i Sbertet, Barcelona püspökét például időlegesen a

mallorcai egyházkerülethez helyezték át. Ez az akció máris kiváltotta kasztíliai

értelmiségiek tiltakozását, akik a katalán nyelv védelmében léptek fel.322 A téma azért

is érdekes, mert a 1923. december 21-i királyi rendelet tanúsága szerint – melyet

Primo de Rivera saját kezűleg jegyzett - a diktátor még nem tiltotta meg egyértelműen

a katalán nyelvű oktatást. A léridai tanítónőképző igazgatójának címezte a rendeletet,

majd azzal folytatta, hogy „nincs hatályban olyan szabályozás, mely megtiltaná a

dialektusok vagy a tájnyelvek használatát”, de rendelkezett arról, hogy „minden állami

intézményben jóvá kell hagyatni a tantárgyakat”.323 Az 1924. február 9-én kelt királyi

rendelet viszont már egyértelműen törölte a baszk nyelvet a tanítóképzés tantárgyai

közül.324 Ezt követően az 1926. novemberi akadémiai reformot mégis úgy valósították

meg, hogy a tájnyelvek és dialektusok számára külön szekciókat hoztak létre.325 Még

1923 őszén létrehozták a Katalán Oktatás Védelmének Egyesületét, mely a diktatúra

318 López Martín, 1994: id. m. 36. o.
319 Morales: id. m. 34. o.
320 Adagio: id. m. 101. o.
321 López Martín, 1995: id. m. 33. o.
322 Calleja: id. m. 102. o.
323 C.L.I.P., 1923, 525. o. – Persze az, hogy a nemzetiségiek nyelveit „dialektusoknak” –
értelemszerűen a kasztíliai spanyol tájnyelvi változatainak – nyilvánították, nem segítette a megértést.
324 C.L.I.P., 1924, 74. o.
325 José Pemartín: id. m. 434. o.
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fennállása során rendszeresen ülésezett és kifejtette véleményét a rendszer kulturálisan

elnyomó politikájával szemben.326

A Közoktatási Minisztérium politikája a tartalom szempontjából teljes mértékben

konfesszionális színezetet öltött, a katolikus szellemiség és erkölcsiség

kizárólagosságát védelmezve. Kötelezővé tették minden intézményformában a hittan

tantárgyként történő oktatását. 1924-től minden év áprilisában Katolikus Oktatási

Kongresszust tartottak, melynek során oktatásügyi programot fogalmaztak meg. Ez a

tantervek kidolgozásával világos zsinórmértéket szabott a Közoktatási Minisztérium

részére.327

Az oktatás fontos tárgya volt továbbá a hasznos állampolgárrá nevelés. Emellett a

hagyományokhoz történő visszatérés, a spanyol történelem és a birodalmi lét

megismerése és megismertetése nagy szerepet játszott a nemzeti megújulásban. Primo

de Rivera így értékeli mindezt: „A dicsőséges hagyományok tisztelete arra sarkall,

hogy lelkes védelmezője legyek az alkotmányos monarchiának, mint a Spanyolország

számára leghasznosabb rendszernek.”328

Az oktatáspolitika egésze ebben a szellemben működött tehát, számos

dokumentumban érhető tetten ezen eszme befolyása; pl. az egyetemi reform során a

dicső múlt felébresztésének vágya, a Spanyol Könyv Napjának megünneplése Miguel

de Cervantes születésnapján, a dicső múlt megismertetésének óhaja stb.329

I. 4. 3. Az oktatás ideológiai kontrollja

A mindenkori hatalom a legtöbb rendszerben kisebb vagy nagyobb mértékben

próbálkozik az oktatási intézmények manipulálásával; célja ezzel, hogy politikája az

iskolákban is megjelenjen. A századelőhöz képest azonban a diktatórikus korszakban

jelentős mértékű átrendeződés zajlott le. Korábban ugyanis az alapfokú

intézményekben szinte teljes oktatási szabadság uralkodott. Aki megszerezte a tanítói

oklevelet és elhelyezkedett az oktatásban, az szabadon taníthatott. A középfokú

326 Roig Rosich, 1992: id. m. 302. o.
327 López Martín, 1994: id. m. 36. o., vö. Morales: id. m. 35. o.
328 Uo. 39. o., vö. Ben-Ami, 1983: id. m. 35. o. LM
329 López Martín, 1994: id. m. 39. o.
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oktatási intézményekben ez a fajta szabadság már jóval korlátozottabb mértékben

érvényesült, az egyetemeken pedig egyáltalán nem.330

Ha tehát ebből a megközelítésből vizsgáljuk az oktatás szabadságát, azt látjuk, hogy

paradox módon a diktatúrában éppen fordított volt a helyzet. Megvalósult az egyetemi

autonómia és ezzel a felsőfokú intézmények soha nem látott függetlenségre tettek

szert. Egyszersmind a kormányzat számos rendszabállyal intézkedett arról, hogy ne

oktathassanak azok a professzorok és tanítók, akik a rendszer eszméivel és

doktrínáival ellentétes vagy azoktól különböző elveket vallanak. Ezt viszont a

legrövidebb időn belül az általános iskolai tanítók körében is érvényesítették.331

Az oktatás szabadságának másik nézőpontja, hogy oktathat-e a tanár saját

meggyőződése szerint, vagy beavatkozik a hatalom az oktatásba.332 A diktatúra

esetében ez utóbbi érvényesült. A hatalom gyakorlóinak felfogása szerint a

közalkalmazottaknak – beleértve a tanítókat és a tanárokat - a számukra biztosított

előnyök fejében hűen kellett szolgálnia az állam érdekeit, iskolán belül és kívül

egyaránt. Hiszen nem elég az állam érdekeivel megegyező doktrínákat vallani, iskolán

kívül sem szabad hazafiatlan, az állam egységét,  a vallás és a család fontosságát

megkérdőjelező propagandát terjeszteni.333 A diktatúra tehát a közalkalmazotti kartól

teljes odaadást várt el a fennálló hatalom irányában.

Nem elég, hogy a tanító segített őrizni a közjogi méltóságok tekintélyét, a rendszer

alapvető értékeinek közvetítésében aktív szerepet is kellett játszania. Meg kellett

jelenniük a különböző állami ünnepségeken, és az ünnepeken celebrált

szentmiséken.334 A soron következő tanítási évben várható tennivalóikat és az ehhez

kapcsolódó eseményeket felsoroló kötetet jó előre eljuttatták a tanári karhoz,

időbeosztásukról ekképp gondoskodtak.335 Feltétlen rendszerhűségükről kellett

tanúbizonyságot adniuk; ellenzéki tanárok nem maradhattak a pályán.

Mindezen célok betartása érdekében a kormányzat létrehozta az elvileg az oktatás

szakmai színvonalát ügyelni hivatott tanfelügyelői intézményt. Az alábbiakban

áttekintjük az ideológiai kontrollal kapcsolatos legfontosabb királyi rendeleteket ebben

330 García Hoz: id. m. 140. o.
331 López Martín, 1994: id. m. 51. o.
332 García Hoz: id. m. 148. o.
333 C.L.I.P., 1925, 569. o.
334 Diaz de la Guardia, 1982: id. m. 25. o., vö. López Martín, 1994: id. m. 54. o.
335 Victoriano F. Ascarza: Anuario del maestro para 1927. Edit. Magisterio Español, Madrid, 1926.
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a korszakban. Az 1924. február 12-i keltezésű királyi rendelet megállapítja: a

felügyelők elsődleges feladata, hogy teljesítsék a minisztérium utasításait,

tájékoztassanak az esetleges rendellenességekről, és adott esetben szankcionáljanak is.

(A törekvések hitelesebb érzékeltetése céljából a Függelékben spanyolul is közlöm a

legfontosabb szakaszokat.)336

„1.§. Az alapfokú oktatás tanfelügyelői ellenőrző látogatásokat tesznek a

helyhatósági iskolákban, melyekről beszámolót készítenek az igazgatóságoknak és a

Minisztériumnak arról, hogyan folyik ott az oktatás, nemkülönben a működésükben

tapasztalt rendellenességekről, amelyekkel kapcsolatban foganatosítja a

rendszabályokat is, amelyeket hazafiúi szelleme sugall”

Lehetővé tette számukra a rendelet, hogy látogassák az állami és a magániskolákat,

és adott esetben akár a bezárásukat is elrendelhessék. A rendelet harmadik cikkelye

lehetővé tette a kormányzati előírásoknak nem megfelelően tevékenykedő tanítók

szankcionálását is.

A második szakasz:

„2.§. Amennyiben olyan nehézségbe ütköznek, hogy a tanítók vagy az igazgatók

akadályozzák az iskolalátogatást, szükség esetén jogukban áll kezdeményezni az iskola

bezárását a provincia kormányzójánál.”

Ilyen szabálytalanság lehet pl. a rendelet értelmében a nem kasztíliai nyelven

folytatott oktatás (természetesen újfent a katalán nyelvű oktatás az első számú

célpont337), a haza egységét megkérdőjelező magyarázatok, vallásellenes

megjegyzések, mint ahogy arról a rendelet harmadik cikkelye határozott:

„3.§. Egyúttal járjanak el azon állami, ill. önkormányzati tanítók felfüggesztése

érdekében, akik nem teljesítik az érvényben lévő rendelkezéseket a kasztíliai nyelven

történő oktatás vonatkozásában, valamint magyarázataikban a haza egysége, a vallás

336 C.L.I.P., 1924, 85. o. A további idézetek is innen származnak.
337 Roig Rosich, 1992: id. m. 323. o.
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ellenében foglalnak állást, vagy sugalmazzák, hogy nevezett szent eszmék

helytelenek.”

Hasonlóképpen rendkívül fontos volt a teljes oktatási rendszerre vonatkozóan az

1925.  október  13-án  kelt  királyi  rendelet,  amely  egyszerre  szólt  az  egyetemek

rektoraihoz, a középiskolák igazgatóihoz és az általános iskolák tanfelügyelőihez.

Második cikkelye előírta az iskolákban használatos tankönyvek tartalmának

felülvizsgálatát.

„2.§. Az általános iskolai oktatás felügyelői látogatásaik alkalmával vizsgálják

felül az iskolában használatos tankönyveket, és ha azok nem kasztíliai nyelven íródtak,

ha az egységes haza elvével ellentétes elveket vallanak, ha az államrend alappilléreit

kérdésessé teszik, azon nyomban vétessenek ki a gyermekek kezéből, a tanító pedig

állásától megfosztassék.”338

A fenti rendelet harmadik szakasza az olyan magániskolák bezárásáról is rendelkezett,

ahol fenti esetek előfordultak.

Ez a rendelkezés természetesen elsősorban Katalóniában okozott számos feszültséget,

ahol az oktatás katalán nyelven folyt és az oktatók Katalónia különállásáról és

regionális sajátságairól beszéltek diákjaiknak. Az oktatáspolitika egyik sarokpontja a

kasztíliai nyelven történő oktatás, hiszen a „tájnyelvek, dialektusok” – a gallego,  a

baszk, a katalán és annak két további változata: a valenciai és mallorcai – használata

nagy valószínűséggel magában hordja az elszakadás vágyát, tehát a haza egységének

doktrínájával ellentétes eszméket hordoz. Törvényileg az oktatás terén ez volt az egyik

leginkább körülbástyázott pontja a diktatúrának. A kasztíliai nyelv kizárólagos iskolai

használata és védelme ebben az értelmezésben azonos a haza egységével.339 A

katalánok mindezt sérelmezték, hiszen alapvető szabadságjoguknak tartották

anyanyelvük használatát az oktatásban. A kormányzati intézkedéseket anyanyelvük

ellen folytatott politikai üldözésként értékelték.

A szeparatizmus megakadályozásáról szóló, 1923. szeptember 18-án kelt királyi

dekrétum még úgy fogalmazott, hogy a különböző táncok, népdalok, szokások és

338 C.L.I.P., 1925, 569-571. o., vö. López Martín, 1994: id. m. 52. o.
339 López Martín, 1994: id. m. 56. o.
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népviseletek bemutatása, előadása ill. közzététele az adott tájnyelven nem tárgya a

tiltásnak. Minden más hivatalos tevékenység azonban – a nemzeti jelképek használata

mellett ide tartozik a tanítás és a könyvkiadás is - csak és kizárólag kasztíliai spanyol

nyelven történhet.340 A szeparatistának deklarált megnyilvánulások 500-5000 pesetáig

terjedő pénzbüntetést és hat havi elzárást vonhattak maguk után.341

Az 1926. június 11-én kelt királyi dekrétum ismét rendelkezett arról, hogy azok a

tanárok, akik a hivatalos nyelv helyett tájnyelven oktatnak, egytől három hónapig

terjedő állás- ill. fizetés-felfüggesztéssel büntethetők. Az esetleges visszaesőket a

Közoktatási Minisztériumnak jogában áll olyan provinciába áthelyezni, ahol csak a

hivatalos nyelvet beszélik. Az olyan iskolákat, melynek tanárai a fenti

rendelkezésekkel szembeszegülnek, időlegesen, vagy véglegesen be kell zárni.342

S valóban: számos példa akad iskolák bezáratására, illetve tanárok elbocsátására.

Egy léridai tanár óráján pl. az akkor száműzetésben élő filozófus és költő Miguel de

Unamuno betiltott könyvét ajánlotta diákjainak; más esetben granadai tanítók nem

vitték el a diákokat az érsek városának meglátogatására; egyes orensei és ávilai

tanárok liberális eszméket terjesztettek stb.343 A fenti esetek elegendő indokot

szolgáltattak arra, hogy a tanárok ellen eljárjanak. A témák azután nagy

sajtóvisszhangot kaptak.

Ebben a szigorúan ellenőrzött rendszerben a tanítóknak mondhatni a Katonai

Direktórium szövetségeseivé kellett válniuk. De még a tanfelügyelőket is föléjük

helyezett kormánybiztosok felügyelték, akik azt vizsgálták, eleget tesznek-e a rájuk

ruházott feladatnak.344 Az iskolai tanfelügyelet kormányzati ellenőrzésének számos

kedvezőtlen hatása volt, hiszen a tanárokat végeredményben nem szaktudásuk, hanem

a kormányzattal szemben kialakított viselkedésük, lojalitásuk szerint értékelték. A

kormánybiztosok a rájuk ruházott jogkörnél fogva magukat a tanfelügyelőket is

felfüggeszthették állásukból, hiszen, mint láttuk, az 1925. október 13-i dekrétum 6.

cikkelye szerint ők voltak felelősek azért, hogy az iskolákban az előírt rendben menjen

340 C.L.I.P, 1923, 521. o., vö. Casassas: id. m. 111. o.
341 Santonja: id. m. 30. o.
342 C.L.I.P, 1926, 352-354. o., vö. Calleja: id. m. 88. o.
343 Shlomo Ben-Ami, 1983: id. m. 77. o, vö. López Martín, 1994: id. m. 53. o.
344 López Martín, 1994: id. m. 54. o.
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az oktatás. A kormánybiztosok voltaképpen az akadálymentes ideológiai

indoktrinációról gondoskodtak.345

A diktatúra fenntartói felismerték, hogy erős kézzel kell kézben tartaniuk az

alapfokú oktatási intézményeket, hiszen részben ott dől el a jövő sorsa. Akik nem

tanulnak tovább, azok számára az alapfokú oktatásban elnyert tudás lesz a mérvadó

egész életükben. Az ideológus José Pemartín a maga elfogultságával a diktatúra

legnemesebb programpontjának éppen az iskolaépítéseket tartja, melyek révén a

kisgyermekekhez eljuthat a műveltség, az oktatás és a vallásosság.346

A fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kultúra emberei közül az

oktatóknak, közülük is az alapfokú oktatási intézményekben dolgozó tanítóknak volt a

legkisebb mozgásterük a szabad véleménynyilvánítás tekintetében. Ebben a szigorúan

ellenőrzött rendszerben az ellenzéki gondolkodásmódot szinte teljesen

visszaszorították, a kormánnyal nem szimpatizáló, terveivel nem azonosuló embereket

eltávolították a katedráról.

I. 4. 4. Az alapfokú oktatás

I. 4. 4. 1. A diktatúrát megelőző iskolaépítési elképzelések és előzmények a XIX.

és XX. századi oktatáspolitikában

A diktatúra oktatáspolitikája, a saját szellemiségéből eredő mozzanatok mellett,

igen nagymértékben függött az 1874-1875-ös Restauráció előző fél évszázadában

kialakult adottságoktól. Még az Első Köztársaság idején, 1874. július 29-én látott

napvilágot az a dekrétum, mely rendelkezett az oktatás legszélesebb körű

szabadságáról, ezen a szabad iskolaválasztás jogát és a magániskolák alapításának

szabadságát értve. Az állam ebben a dekrétumban magára vállalta a „nemzet

oktatásának nehéz feladatát”.347 Az 1876-os alkotmány is kimondta az oktatás

szabadságát, hozzátéve, hogy a katolikus vallás államvallás, bár a többi felekezetet is

megtűri. Világos, hogy ez a politikai paktum szabad utat nyitott az iskolák ideológiai

ellenőrzése előtt. A Restauráció évtizedeiben az egymást váltó liberális, ill.
345 Uo. 55. o. LM
346 José Pemartín: id. m. 423. o.
347 Historia de la Educación… id. m. 15.o.
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konzervatív kormányok egyike sem kérdőjelezte meg az oktatás szabadságát,

álláspontjuknak árnyalatnyi különbözősége azonban megjelent a kormányzásuk idején

kibocsátott dekrétumokban, anélkül, hogy a súlypont túlzottan eltolódott volna

bármelyik irányba.

Az 1900-ban létrehozott Közoktatási Minisztérium élére elsőként a konzervatív

Antonio García Alix került, aki azonban sikeresen együtt tudott működni az éppen

regnáló liberális Sagasta-kormány más tárcáinak vezetőivel. Az őt váltó liberális

Romanones herceg húsz hónapos hivatali ideje alatt számos reformot léptetett életbe

az oktatásügyben: a vallásoktatás szabályozása, az érettségi reform előkészítése,

külföldi ösztöndíjak rendszere, egyetemi autonómia stb.348 1902-1923 között

túlnyomórészt kérészéletű kormányok váltották egymást. A közoktatásban említésre

méltót - kivételképpen - Antonio Maura 1907-1909 közötti konzervatív „hosszú”

kormánya produkált, többek között azzal, hogy meghosszabbította (hat és tizennégy

éves kor között határozta meg) a tankötelezettséget, valamint emelte a tanárok

bérét.349

Az 1857-es, lex Moyano350 néven emlegetett, korszakokon átívelő közoktatási

törvény 100–108. cikkelyei úgy rendelkeztek, hogy minden 500 lélekszámú faluban

legyen elemi iskola351 - még ha olyan is, amelyben nem működik a középiskolára

felkészítő osztály -, külön a fiúk és külön a lányok számára. Az ilyen iskolát spanyol

nyelven „nem teljes” általános iskolának nevezik.352 Kétezer lelket számláló

helységekben 2-2 fiú- és lányiskolát írtak elő. Magasabb lélekszám esetén minden

2000 lakos után egy-egy további általános iskola legyen, ez utóbbiban pedig

működjön középiskolai felkészítő osztály. Az ilyen iskolát spanyolul „teljes”

általános iskolának nevezték.353 Ha egy falu lélekszáma nem érte el az 500 főt, másik

helyhatóságokkal közösen alapíthatott „teljes” általános iskolát. Ha 10.000 lakost

számlált a település, egy felső tagozatos alapfokú oktatási intézménynek is kellett

348 Uo. 28-29. o. HE
349 Uo. 36. o. HE
350 A  Moyano-féle  törvény  6  és  9  éves  kor  között  tette  kötelezővé  az  oktatást,  egységesítette  és  a
minisztérium központi ellenőrzése alá rendelte magát az oktatásügyet. A tanítók fizetése a település
lakosságszámának függvénye volt. A törvény jelentősége az 1868-as magyarországi Eötvös-féle
törvényhez mérhető, mely a XX. század végéig fennálló alapokat és kereteket teremtett a
spanyolországi oktatásügyben. – Kéri Katalin: Nevelés és művelődés Hispániában. SZTE-PTE Doktori
Iskola, Szeged - Pécs, 2009. 197. o.
351 Spanyolul „escuela pública elemental”.
352 Spanyolul „escuela incompleta”.
353 Spanyolul „escuela completa”.
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lennie.354 Az 1910. június 8-án életbe lépő királyi dekrétum szorgalmazta a „teljes”

általános iskolák létrejöttét.

Az 1909. június 23-án életbe lépő törvény355 módosította a lex Moyano 7.  és  8.

cikkelyét; ennek értelmében „minden Önkormányzatnak gondoskodnia kellett kellő

számú iskoláról az iskoláskorú népesség számára. Ez kb. a teljes lakosság 10%-a, az

egyes iskolák befogadóképessége pedig legfeljebb 60 tanuló.”356

A nagyarányú iskolaépítés akkor csak vágyálom maradt. Sőt, 1900-ban még 23.909

alapfokú iskola működött Spanyolországban, de ez a szám különböző okokból

bekövetkezett iskolabezárások miatt 1908-ra 23.600-ra csökkent.357 A XX. század első

23 évében is mindössze 3.171 iskolát építettek, tehát évente mintegy 140-et.358 Ha az

állami támogatással épült iskolákat külön vizsgáljuk, még rosszabb a helyzet, mert

1900 és 1921 között mindössze 216 iskolaépületet létesítettek, évente átlag 11-et.

1923-ig országos szinten összesen nem érte el a hatezret az iskolaalapítások száma.359

A századelő gazdasági növekedése nem gyakorolt számottevő hatást az oktatásügyre.

Ráadásul a népességnövekedés miatt az első két évtizedben fajlagosan jelentősen

csökkent az iskolák száma.360

A törvényi elírásoknak messzemenően nem tudtak eleget tenni, pedig 1905-től

kezdve több királyi dekrétum is rendelkezik az iskolaépítésekről, az épület-

átalakításokról stb. 1923-ban összesen 27.080 iskola volt Spanyolországban; közülük

csupán 641 osztott iskola (összesen 2.291 osztály), a fennmaradó 26.439 osztatlan.361

Osztatlan iskolának olyan intézményt tekintettek, ahol mindössze egyetlen tanító

foglalkozott a különböző életkorú gyermekekkel egyetlen oktatási helyiségben. Ez

354 López Martín, 1994: id. m.  91. o.
355 A törvény-és rendeletalkotásban megkülönböztetünk királyi rendeletet (real orden), királyi
dekrétumot (real decreto) és törvényerejű királyi rendeletet (real decreto-ley). Az alkotmányos
monarchia időszakában, azaz a Restauráció évtizedei alatt a legfőbb törvényalkotó a parlament volt. A
királyi dekrétumokat és a törvényerejű királyi dekrétumokat a király ellenjegyzésével látta el. A királyi
rendeleteket a mindenkori miniszterek, ill. államtitkárok írták alá. Primo de Rivera-diktatúrájának évei
alatt jelentősen módosult ez a rendszer, hiszen a parlament kikapcsolásával megszűnt a legfőbb
törvényalkotó szerv, és a direktóriumok rendeleti úton kormányoztak. A királyi rendeleteket továbbra is
a miniszteri feladatok ellátásával megbízott tábornokok, ill. szakminiszterek, vagy azok államtitkárai
írták alá, a királyi rendeletek és a törvényerejű királyi rendeletek pedig továbbra is hosszabb szerkezetű,
preambulummal elátott joganyagok, melyekben a miniszterelnök, vagy a szakminiszter ajánlja a
törvényt, melynek végén minden esetben a király aláírása áll.
356 Uo. 92. o. LM
357 Morales: id. m. 138. o.
358 Uo. 139. o. TM
359 López Martín, 1994: id. m. 92. o.
360 Morales: id. m. 139. o.
361 López Martín, 1994: id. m. 92. o.
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gyakori volt még az olyan nagy városokban is, mint Madrid, vagy Barcelona.362 Nagy

számban rendeztek be ilyen típusú iskolákat pl. bérházakban, amelyek többségében

persze nem voltak megfelelő körülmények a tanításhoz.

Ha az 1920-as népszámlálás adatait összevetjük az iskoláskorú népességgel, azt

láthatjuk, hogy egy-egy iskolára átlagosan 103 tanuló jutott. Érthető tehát, hogy a

diktatúra kezdetén égető szükség volt az iskolaépítésre. Az újfajta politika

szellemiségét hordozó műveltség terjesztését elsőrangú fontosságúnak tartották. Ezt

Primo de Rivera 1923. szeptember 12-i manifesztumában meg is fogalmazta:

„Békében akarunk élni minden néppel, azt szeretnénk, ha ma megbecsüléssel

tekintenének ránk, holnap pedig már kultúránk és érdemeink miatt csodálnának.”363

A diktatúra politikája – realisztikus megközelítéssel – az volt, hogy vidéken az

osztatlan, városokban pedig az osztott iskolák számát növelje.364 Világos, hogy az

osztott iskolákban több tanerőre van szükség, aminek a költségei jóval magasabbak.

Ezen iskolákban a felzárkóztatás eszközét látták, ahogy Víctor García Hoz pedagógus

írja könyvében.365 Ezzel szemben a neves kortárs pedagógus, Lorenzo Luzuriaga

néhány évvel korábban, 1920-ban publikált Esszék a pedagógiáról és a

közoktatásról366 című könyvében megállapította, hogy a madridi 162 iskolából csak 6

osztott, tehát ebből az országra kivetítve azt a némileg túlzottnak látszó

végkövetkeztetést vonja le, hogy a spanyol iskolák 99%-a osztatlan.367 Pedig 1918 óta

jogilag hatályban volt az osztott iskolákra vonatkozó szabályozás, mely a

felzárkóztatás legjobb eszközeinek az osztott iskolákat tekintette. A sűrűn lakott

területeken az osztott iskolák számának növelését, vidéken pedig az osztatlan iskolák

gyarapítását tartották megfelelőnek. Ez a törekvés féloldalasan valósult meg a húszas

évek során.368 Fernando de los Ríos egy 1924-ben írott cikkében évről-évre 175 ezer

iskoláskorú gyermekkel számolt, amihez éves szinten 3.500 tanító – és ugyanennyi

osztatlan iskola – szükségeltetett. Így lehetett volna elérni, hogy minden tanárra 50

diák jusson.369

362 Morales: id. m. 97. o.
363 Idézi Casassas i Ymbert, 1983: id. m. 83. o.
364 Morales: id. m. 97. o.
365 Uo. 97. o. TM
366 Ensayos de pedagogía e instrucción pública
367 Morales: id. m. 97. o., vö. García Hoz: id. m. 38. o.
368 García Hoz: id. m.  39. o.
369 Morales: id. m. 139. o.



85

Az 1923. november 2-án, nem egészen két hónappal az államcsíny után kelt királyi

rendelet meghatározta az iskolaépítés kereteit az önkormányzatok számára.370

Amennyiben a helyi önkormányzat elő tudta teremteni a megfelelő összeget az iskola-

alapításra, ill. -építésre, úgy nem kellett állami támogatásra hagyatkoznia. Az esetek

túlnyomó többségében azonban a rendelkezésre álló forrásokból a helyhatóságok csak

ideiglenes iskolát tudtak fenntartani.  Sok esetben csak két hónapra teremtették meg az

oktatáshoz szükséges feltételeket, azután pedig a végleges iskolaépítést tűzték ki célul.

A helyszínen az állampolgárok is sokat segítettek az iskolaépítéseknél ez a törekvés

megértésre talált.

I. 4. 4. 2. Alapfokú oktatás a diktatúrában

Ahhoz, hogy megfelelően értékelhessük a diktatúra elképzeléseit az alapfokú

oktatással kapcsolatban, meg kell vizsgálnunk az alábbi célokat: harc az

analfabetizmus ellen; iskolaépítések; egyéb oktatási beruházások; tanítók helyzete stb.

Az analfabetizmus csökkentésének legcélszerűbb módját az iskolák számának

növelésében jelölték meg. Csakhogy ez roppant költségesnek ígérkezett, és 1923-ban

nem volt meg hozzá a költségvetési fedezet.371 A külpolitikai helyzet stabilizálása

1925-ig tartott, addig a marokkói háborúra költötték el a legtöbb pénzt. Az

iskolaépítés a Polgári Direktórium megalakulásával gyorsult fel 1925 végétől.

Az iskolaépítés terén azonban már a diktatúra első két évében tettek néhány óvatos

lépést. Emiatt aztán számos fórum fogalmazott meg kritikát a kormányzattal szemben,

kevesellve a programokat, és hiányolva a konkrét reformterveket. A Tanítók Nemzeti

Egyesülete 1924 februárjában ezeket a kritikákat hangoztatva fordult a

kormányzathoz. Azt várták a Közoktatási Minisztériumtól, hogy az alapfokú

oktatásban hajtsa végre azokat a széleskörű reformokat, melyek elképzelései

érinthették az iskolaépítésen kívül a tantervek reformját is.372 Domborodjon ki az

oktatásban – szorgalmazták - a nemzeti jelleg; hozzák létre a pedagógiai szakot a

370 C.L.I.P. 1923, 447-450.
371 Ez „csonka” költségvetési év volt; szeptembertől tervezhetett csak a Katonai Direktórium, 1924-re.
372 Morales: id. m. 98.o.
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tanító- és tanárképzés színvonalának emelése érdekében; vonják be az oktatási

reformokba a tanítókat stb.373

A Katonai Direktórium Tanácsa ehhez képest gyorsan, már 1924. március 12-i ülésén

az alapfokú oktatásban széleskörű reformokról döntött. A reform két fő pontból állt:

rekordszámú iskolaépítés és  a tanítók fizetésének emelése.374 A Közoktatási

Minisztérium 1924 első felében létrehozta az Állami Iskolák Fejlesztési Tanácsát,375

mely az alapfokú oktatási intézmények építését felügyelte.376 Az említett, 1923

novemberi királyi rendelet még 78 iskola-alapítást irányzott elő, majd 1924

augusztusában további 873-ról rendelkeztek, egyelőre ideiglenes jelleggel.377 Emellett

1924 augusztusa és decembere között kilenc királyi rendelet összesen 720 különböző

– osztatlan, osztott, koedukált - végleges iskolaépítésről döntött. Egy 1924 novemberi

királyi rendelet szerint állami hozzájárulásban részesülnek azok az önkormányzatok,

melyek iskolaépítésbe kezdenek, vagy felújítanak meglévő épületet.

Hozzá kell tenni, hogy az adott periódusra nézve rendkívül bonyolult az iskolák

számának pontos meghatározása. Ahol ugyanis egy újabb osztály és ezzel együtt egy

osztott iskola jön létre, ott értelemszerűen az osztatlan iskola megszűnik. Azt azonban

elmondhatjuk, hogy ha 1925 elején 27.883 állami iskola létével számolunk – ezek

közül 27.217 osztatlan, 666 osztott -, akkor a diktatúra első évében közel 800 iskola

jött létre.378

Az 1925-ös évet úgy is jellemezhetjük, mint amelynek során intenzíven megindult az

iskolaépítés. Összesen 857 iskola épült; 495 osztatlan és 352 kevert típusú (azaz olyan

iskola, ahol már osztályok is voltak, de osztatlan módon, egy tantermes megoldással is

zajlott tovább a tanítás).379

Az 1922-ben alapított Alapfokú Oktatás Főigazgatóságának mintájára 1925

decemberében létrehozták a Közép- és Felsőfokú Oktatás Főigazgatóságát is, ami

jelzi, hogy a törvényhozói figyelem – a Polgári Direktórium idején már - a

középiskolai oktatás szabályozása felé fordult.

373 Alfonso Capitán Díaz: Educación en la España contemporánea. Editorial Ariel, Barcelona, é. n.
144.o.
374 Morales: id. m. 94. o.
375 Junta para el Fomento de Escuelas Nacionales
376 López Martín, 1994: id. m. 96. o.
377 Uo. 96. o. LM
378 Uo. 97. o., vö. Morales: id. m. 141. o.
379 López Martín, 1994: id. m. 99. o.
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1926-ban kevesebb iskola létesült, összesen 415, míg 1927-ben újból felgyorsult a

növekedés és 950 végleges iskola épült. Az 1928-as esztendőben ismét visszaesés

mutatkozik, csak 671 iskola felépítésére került sor.

Míg 1923-ban 27.080 állami iskolát találunk Spanyolország területén, addig az 1928-

29-es tanév kezdetére közel 31.000-ről beszélhetünk; tehát a diktatúra ezen

szakaszában 3.715 iskola készült el.

Az iskolatípusok megoszlásáról az az évi statisztikai évkönyv az alábbiak szerint

számol be: 30.904 iskolából 19.584 osztatlan (63,37%), 10.536 kevert (34,10%) és

784 osztott (2,53%). Az osztatlan és osztott iskolák egyaránt kb. fele-fele arányban

fiú-, ill. lányiskolák.380

A diktatúra utolsó évében még 562 iskola épült fel. Bukásakor 31.640 általános

iskola volt, tehát összesen 4.560-at építettek Primo de Rivera kormányzása alatt. 1930

végén pedig 33.446 népiskola állt; nyilvánvaló, hogy ezek építési tervei is Primo alatt

készültek, de pontosabb számadatok erről nincsenek. A történészek között mind a mai

napig vita folyik a pontos adat körül. De maga Primo de Rivera is ellentmondásba

keveredik a számokat tekintve, melyek nem egyeznek a pénzügyminiszter, Calvo

Sotelo adataival.

A királyi rendeletek és statisztikai évkönyvek alapján ugyan az a legkézenfekvőbb, ha

elfogadjuk 1923 szeptemberétől 1929 végéig a kb. 4500-as számot.381 Mégis

megjegyezhetjük, hogy az 1929/1930-as tanév végén 33.446 állami iskola állt már,

ezekkel pedig 6.366-ra emelkedik a diktatúra időszakában alapított iskolaépületek

száma.382 Fontos különbséget tenni és nem szabad összekeverni az

„iskolaalapításokat” és az „iskolaépítéseket”, hiszen az újonnan épített iskolák száma

értelemszerűen jóval alacsonyabb.383 Más adatok szerint kb. 2000 új épületet emeltek

és közel kétezer továbbit alakították át iskolaépületté. Az adatok tehát roppant

változók, de az biztos, hogy a XX. század első 23 évében összesen 5563 iskolát

építettek. Ennek fényében igencsak jó színben tűnik fel a diktatúra néhány évének

iskolaépítési, ill. iskolaalapítási teljesítménye.384

380 Uo. 104. o. LM
381 Uo. 107. o. LM
382 Morales: id. m. 143. o.
383 Uo. 144. o., vö. Diaz de la Guardía, 1982: id. m. 20. o.
384 Puelles Benítez: id. m. 272. o., vö. Diaz de la Guardía, 1982: id. m. 20. o.
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Az iskolaépítés tervezésénél azonban az országos arányosságot figyelmen kívül

hagyták. Ha néhány adatot megvizsgálunk, nagyfokú aránytalanságokat fedezhetünk

fel. Pl. Ciudad Real, Cádiz, Lugo és Orense városok hozzávetőlegesen azonos számú

iskoláskorú gyermekkel rendelkeztek 1920-ban, ám míg az első városban csupán 4(!),

ill. 13 általános iskola épült 1923 és 1929 között, addig az utóbbi két városban 279 ill.

249. Kirívó példa Sevilla esete, ahol egyenesen csökkent az iskolák száma (545-ről

441-re) az említett időszak alatt. Természetesen vannak nagyon pozitív példák, ahol az

iskoláskorú népesség várható növekedésével arányosan, vagy azt jóval meghaladóan

növekedett az iskolaépületek száma. Ilyen volt többek között Burgos, a Kanári-

szigetek, León, Guadalajara provincia.385 León tartomány példája azt mutatja, hogy

már a Katonai Direktórium idején 209 új iskolaépületet építettek meg, 74 építés alatt

állt és 127 épületet alakítottak át oktatási célokra. 1923 és 1925 között több mint 2

millió pesetás beruházással 410 tantermet hoztak létre.386 Összességében azonban azt

látjuk, hogy 1927-ben egymillió fiú és lány számára nem volt hely az állami

iskolákban.387 Az iskolaépítések konkrét számait korabeli adatsorok tartalmazzák; pl.

Oviedo és körzete esetében 1923 és 1929 között 198 új iskolaépületet létesítettek,

melyek közül 171 osztatlan és 27 osztott.388

A mennyiségi adatokon túl hangsúlyozni kell, hogy a számbeli növekedés nem járt

az oktatás színvonalának emelkedésével. Ezt az jelzi, hogy e korszakban kevés az

osztott iskolák száma, túlnyomó többségben osztatlan iskolák voltak. Az osztott

iskolákat az 1898. szeptember 23-ai királyi dekrétum vezette be, de elterjesztésük

nagyon lassan haladt. 1929-ben az ilyen típusú iskolák számaránya 2,53%-os volt, a

maga 784 épületével. Ez a folyamat csupán a ’30-as években gyorsult fel a Második

Köztársaság idején.389

Ezekben az iskolákban az osztályok száma is meghatározó adat. A legtöbb esetben

mindössze háromosztályosak az iskolák. 1923-ban az osztott iskolák 80%-a három-,

ill. négyosztályos, és még 1935-ben is csak 30%-uknál találunk 5, vagy annál több

osztályt.390

385 López Martín, 1994: id. m. 109-111. o.
386 Aladro Majúa: id. m. 159. o.
387 Morales: id. m. 142. o.
388 Sz. n.: Provincia de Asturias. Cinco años de nuevo régimen. Región, Oviedo, 1928, 231-238. o.
389 López Martín, 1994: id. m.  112. o.
390 Uo. 114. o. LM
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A történészek nagyrészt pozitívan ítélik meg a diktatúra iskolaépítő és egyúttal

oktatási rendszert modernizáló tevékenységét.391 Valóban; mint láttuk, egy

nagyságrenddel több iskolát építettek a diktatúra alatt, mint az azt megelőző két

évtizedben, és sikerült a beiskolázás számarányait is javítani. Mind a mai napig

láthatók Madridban a Primo de Rivera idejében épült nagy téglaépületek, melyek a

spanyol historizmus építészettörténeti korszakán belül a madridi neomudéjar építészet

legutolsó képviselői.392 A nagyarányú iskolaépítés kitűnő alapot teremtett a második

köztársaság 30-as évekbeli hasonló tevékenységéhez. A diktatúra tevékenysége tehát

ideológiától függetlenül eredményes volt az alapfokú oktatás viszonylatában: a

tantermek számának emelkedésével egyenes arányban csökkent az írástudatlanság.

I. 4. 4. 3. A beiskolázás problémái

Az alapfokú oktatásban részt vevő tanulók létszáma393

Tanév Létszám
1923/1924 1.691.331
1924/1925 1.727.980
1925/1926 1.764.639
1926/1927 1.800.008
1927/1928 1.818.364
1928/1929 1.836.720
1929/1930 2.078.696

Számítások szerint a század elején a 2.373.179 iskolakötelezettből 1.617.324

iratkozott be, tehát az iskoláskorúak 68,15%-a. Átlagosan 69 diák jutott egy iskolára.

1910 körül már csak 59,80%-os a beiskolázottság aránya. A diákok 80%-a az állami,

20%-a a magániskolákat látogatta. Ekkor 49 diák jutott egy állami és 58 egy

magániskolára. Ha a teljes iskoláskorú népességet vesszük, egy iskolára átlagosan 103

diák jutott.394 A korszak végére ez 74 diák/iskola arányra változott, miközben a

beiskolázottak száma mintegy 400 ezerrel nőtt.395

A diktatúrának tehát az iskolahiányon kívül kezdettől fogva szembe kellett néznie a

demográfiai robbanással is. Az 1923/1924-es tanévre már csak az iskolakötelezettek

391 Toledano Morales: id. m. 148-149. o.
392 García Hoz: id. m. 39. o.
393 Uo. 123.o. GH
394 López Martín, 1994: id. m. 119. o.
395 Uo. 122. o. LM
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50,75%-a iratkozott be. Ez a diktatúra kezdetén 1.691.331 beiratkozott tanulót jeletn,

ami az összes népesség 7,7%-át teszi ki.396 1923-ban csak minden második

iskoláskorú gyermeknek volt hely az állami iskolákban, és ezek közül is minden

harmadik gyermek nem vett részt rendszeresen az általános iskolai oktatásban.

Eközben a beiratkozottak 24,4%-a járt első osztályba, miközben a hatodik osztályt a

beiratkozottak közül csupán 3,8% kezdte meg.397

A következő években a beiratkozott diákok száma folyamatosan nőtt, de számarányuk

országszerte alacsony maradt. A korszak átlagában kb. 55%-osra tehetjük az állami

iskolákba beiratkozott gyermekek számarányát.398 A valóságtól nem rugaszkodunk el

túlságosan, ha azt mondjuk, hogy e korszakban a nem állami oktatásban résztvevő

gyermekek közel fele magániskolákban, vagy helyhatósági iskolákban végezte

tanulmányait. Nem áll rendelkezésünkre a diktatúra minden évéből adat, de az 1925-

1926-os adatok azt mutatják, hogy az 1.764.639 beiratkozott gyermekből állami

iskolába 1.060.999, helyhatósági iskolába 62.442, magániskolába pedig 641.198 fő

járt.399 Hangsúlyozni kell, hogy ebben a tanévben 25%-kal volt magasabb az

iskoláskorú gyermekek száma, ami azt jelenti, hogy minden ötödik gyermek nem

részesült alapfokú oktatásban.

Az iskolai számarányok továbbra is rosszak maradtak, bizonyos helyeken pedig

meg kellett volna duplázni a meglévő iskolák számát ahhoz, hogy minden diákot

iskolapadba ültethessenek. 1923/1924-ben 15.000 tanítói állással többre lett volna

szükség. Ennek költségvetési vonzata az alábbiak szerint alakult volna: 45 millió

peseta a tanárok fizetésére, ha éves szinten 3.000 pesetával számolunk, és 375 millió

peseta az iskolaépítésekre.

Az 1857-es lex Moyano és az 1901. október 26-ai királyi dekrétum a

tankötelezettséget 6 és 12 éves kor között határozta meg. Az 1923. május 18-ai

alapszabály 3-tól 14 éves korig bővítette ki az iskolakötelezettséget. Deklarálta, hogy

az iskolába járás díjmentes és kötelező.400 Az  alapfokú  oktatást  is  három  szintre

396 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: Estadística de escuelas nacionales. Población
escolar, Escuelas, Matrícula, Asistencia. San Marcos, Madrid, 1924, 21. o.
397 Uo. 56. o. STAT
398 López Martín, 1994: id. m. 121. o.
399 Morales: id. m. 112. o.
400 López Martín, 1994: id. m. 124. o.
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tagolhatjuk: az első a kisgyermekeké 3 és 5 éves kor között, a második a 6 és 14 év

közötti alapfokú oktatás, harmadik a felnőttképzés 14 éves kortól.401

A diktatúra évei alatt a beiratkozott diákok létszáma mintegy 400 ezer fővel

gyarapodott, az 1923-as 1,7 millióról 1929-re 2,1 millióra.402 Az 1923-1924-es

tanévben a kb. 1,7 millió állami iskolába beiratkozott tanulóból csak valamivel több

mint 1 millió látogatta rendszeresen az iskolát, tehát majdnem 40%-uk „iskolakerülő”

volt.403 José Pemartín állítása szerint „1927-ben soha nem látott számú gyermek

maradt iskola nélkül”.404 Az okok az iskola- és a tanítóhiányon túl sokfélék lehettek.

Mindenekelőtt vidéken a leggyakoribb ez a jelenség, ahol többgenerációs hagyomány

az iskolázatlanság, ahol a gyermekek folyamatosan segítettek a házkörüli munkában,

legyen szó mezőgazdasági, pásztorkodó, állattartási munkáról. Ide sorolható a szülői

hanyagság és a nagy távolságok miatti iskolakerülés is.

Az iskolakerülés az általános iskolai oktatás súlyos problémája. Az a felfogás, hogy

az iskola szükségtelen luxus, szerencsére elhalványult az idők során. A diktatúra

folyamán számos esetben azért maradtak ki a vidéki iskolákból a gyermekek, mert a

szüleik úgy érezték, otthon dolgoztatva őket hasznosabban töltik el az időt, mint az

iskolában ülve.405 Tehát a legtöbb esetben a mezőgazdasági, ill. a ház körüli munkák

miatt, a szülők parancsára maradtak a gyerekek távol az iskolától. Kis mértékben

játszott csak szerepet a távolság, vagy az éghajlat.406

A tanárok is érzékelték ezt a problémát. Az 1928-as Pedagógiai Gyűlés - ahol a

hatalom miniszteriális szinten képviseltette magát - megpróbált megoldásokat keresni

ezekre a problémákra. Callejo még azt is felvetette, hogy olyan órarendre volna

szükség, amely az iskolai órákat összehangolja a mezőgazdasági munkákkal. Sőt, a

szorgalmi időszak földrajzi régiónként változott volna, alkalmazkodva az adott

provincia időjárásbeli sajátosságaihoz.

A diákok szemszögéből persze érthető az iskolakerülés. Az elmélet és a gyakorlat

között tátongó szakadék; az iskola hiányos felszereltsége, a kellő higiénia hiánya, az

unatkozó tanulók, akik csak a kínlódást és a büntetést látták a figyelemlekötésre

401 Morales: id. m. 98. o.
402 Uo. 111. o. TM
403 López Martín, 1994: id. m. 125. o.
404 José Pemartín: id. m. 422. o.
405 Morales: id. m. 110. o.; vö: Rial: id. m. 215. o.
406 José Antonio Cieza García: Mentalidad y educación en España durante el primer tercio del siglo XX.
In: Historia de la Educación, nº 5 (1986. december-január), 311. o.
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alkalmatlan órákon, nem növelték az órai részvétel iránti kedvet.407 Nem beszélve

arról, hogy korabeli számítások szerint több ezer osztályteremben 1 m²-nél kevesebb

hely jutott egy-egy gyermekre, tehát a körülmények a legalapvetőbb higiéniai és

pedagógiai követelményeknek sem feleltek meg.408 E túlnyomó többségben falusi

épületek jelentős része még 1850 előtt épült, és számos hibájuk volt.

1869 januárjában született meg az első olyan spanyol törvény, mely

programszerűen előirányozta az iskolák építését. Ekkor természetesen még szó sem

esett osztott iskolákról. Az iskolaépületen belül kellett lennie egy osztályteremnek,

egy kertnek, egy tanári szobának és egy könyvtárnak.409

Mint Luzuriaga írta közoktatási esszéiben: helyiségek, melyekben egyetlen ablak adja

a fényt és a szellőzést, a padló döngölt föld, szigetelés nélküliek a tetők, melyeken át

befolyik az eső; a szomszédságban kórház, vagy börtön van, elégtelen a fűtés, de nincs

megoldva a füstelvezetés sem stb.

Az iskolakerülést csupán 3%-kal sikerült lejjebb szorítani a korszak végére. Az

iskolák közel 63%-a működött 1925-ben önkormányzati tulajdonban lévő épületben,

és csak mintegy 1,5%-a volt állami tulajdonban.410 1923-ban az iskolák 92%-a

továbbra is osztatlan volt.411

I. 4. 4. 4. Tanterv az általános iskolában

Még Romanones herceg minisztersége alatt (1901. október 26.) lépett életbe az a

királyi dekrétum, melyben rögzítették a tanterv teljesítéséhez szükséges tantárgyakat;

ez Primo de Rivera diktatúrája alatt is érvényben maradt:. Ezek a tárgyak: a hittan és

vallástörténeti alapismeretek, a kasztíliai nyelv, a számtan–mértan, a földrajz és

történelem együtt, jogi alapismeretek, geometriai alapfogalmak, természettudományi

alapismeretek, élet- és egészségtan, rajz, ének, kézimunka és testnevelés.412 Ez  volt

tehát a hivatalos tanterv. Luzuriaga azonban a következőképpen írt az igazi tantervről:

407 López Martín, 1994: id. m. 128. o.
408 Morales: id. m. 152. o.
409 Antonio Viñao Frago: Espacios escolares, funciones y tareas: La ubicación de la dirección escolar en
la escuela graduada. In: Revista española de pedagogía, LXII. évf., 228. szám, 2004. május-augusztus,
282. o.
410 López Martín, 1994: id. m. 134. o.
411 Viñao Frago: id. m. 286. o.
412 Morales: id. m.  99. o., 146. o.
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„közös tananyag a hittan (a katekizmus) és vallástörténeti alapismeretek, a kasztíliai

nyelv (olvasás, írás, nyelvtan), a számtan (a négy alapművelet) és a lányiskolákban a

házimunka. Ez a tananyag az oktatás teljes idejét kitölti, főképp a vidéki iskolákban.

Némely helyeken ugyan tanítanak földrajzot, történelmet és mértant, de a többi

tantárggyal igen kevés helyen foglalkoznak. Egy tanító úgy foglalta össze az iskolák

többségének jellegét, hogy az iskolában ír, olvas, számol és imádkozik a diák.”413

Lorenzo Luzuriaga a hivatalos és az általa tapasztalt „tényleges” tanterv között

tátongó szakadék okát elsősorban a tanítóképzés tökéletlenségében látta.

I. 4. 4. 5. Az oktatáspolitika költségvetési mutatói

A diktatúrának az élet minden területén számos problémával kellett szembenéznie.

Az oktatáspolitikára szánt összeg a költségvetésben évről-évre jelentősen meghaladta

a diktatórikus korszakot megelőző költségvetési összegeket, de korántsem volt

elégséges a megoldásra váró problémák rendezésére. Csökkenteni kellett a

költségvetési hiányt, meg kellett oldani a marokkói kérdést, és ügyelni kellett a

közmunkák fejlesztésére is. A közoktatás elmaradott állapotának fejlesztésére csak

ezek után kerülhetett sor.

A húszas évek elején az új oktatási áramlatok és a spanyol valóság között mély

szakadék tátongott. A jelentős iskolák és az egész országot átfogó iskolai hálózat

hiánya,  a beiskolázottság alacsony foka, az iskolakerülés és az e tényezők

következtében kialakult nagymértékű analfabetizmus mind-mind rányomta bélyegét a

korszak oktatására.414

Az író-politikus Luis de Zulueta írja 1924 elején a La Libertad című folyóiratban:

„A spanyolok fele nem tud olvasni. 12 ezer iskola hiányzik. Az intézmények és az

egyetemek teljes reformjára van szükség. Kivételnek számítunk Európában…” 415 „A

helyzet – írta – különösen vidéken súlyos, ahol az iskolát semmibe veszik, a tanítót

pedig ellenségként kezelik.”

413 Luzuriaga: El analfabetismo… 75. o.
414 López Martín, 1994: id. m.  41. o.
415 Luis de Zulueta: Política y Educación. El Magisterio Valenciano, 2,286, 1924, 1. Idézi: López
Martín, 1994: id. m. 41. o.
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Mindazonáltal a diktatúra gazdasági növekedése idővel az oktatási rendszer

számbeli mutatóinak jelentős javulását eredményezte. Az évtized végére az

analfabetizmus 9%-kal csökkent, a beiskolázottság 2%-kal emelkedett. Mint már

láttuk, az iskolák száma hozzávetőlegesen 4500-zal nőtt, ami a diktatúra legnagyobb

eredménye. A diktatúra által létrehozott új tanítói állások száma közel 6000. A

középiskolai oktatás modernizálását pedig jól jelzi a 8 db Nemzeti Középiskola416

létrehozása és az ún. Helyi Középiskolák417 megjelenése.418 Számszerűen kifejezve:

1927-ben az állami és a magániskolák száma 51.120; minden harmadik iskola -

összesen 18.132 – volt magániskola.419

A diktatúra éveiben átlagosan az állami költségvetés közel 6%-át fordították

közoktatási célokra,420 amit korábban nem sikerült elérni.421 Ez európai viszonylatban

alacsonynak számít, még ha 1930-ban Görögországban csupán a GDP 4,7%-a,

Ausztriában  3,2%-a  és  Portugáliában  1,5%-a  volt  is  ez  az  összeg  a  teljes  össz-

előirányzatnak.422  Eközben Svájcban, Dániában, Hollandiában ez a mutató 19% fölött

van, Finnországban és Bulgáriában is több mint 11, Magyarországon pedig 9-10%.

Spanyol fizetőeszközben számolva, míg 1920-ban Angliában évi 20 pesetát költöttek

fejenként az oktatásra, Spanyolországban 1930-ban is csupán évi 8 peseta jutott erre

fejenként.423 Az 1923-24-es gazdasági évhez képest 1924-25-ben 14 millió pesetával

több jutott közoktatási célokra (163,3 millió helyett 177,6 millió peseta). Az El Sol

című napilap kommentátora ezt úgy magyarázta, hogy nagyobb anyagi eszközöket

áldoznak az analfabetizmus elleni harcra.424 1927-re ez a költségvetés visszaesett

160,3 millió pesetára, hogy 1929-re a korszak legmagasabb értékét érje el 202,3 millió

pesetával. Ha mindehhez még azt is hozzávesszük, hogy a húszas évek végére a

spanyol gazdaság erősödésével a spanyol nemzeti valuta értéke lassan növekedett,

majd az 1929-es világgazdasági válság kezdetekor rohamosan romlani kezdett a

nemzetközi pénzpiacon az amerikai dollárhoz, az angol fonthoz és a francia frankhoz

416 Instituto Nacional
417 Instituto Local
418 López Martín, 1994: id. m.   42. o.
419 Uo. 46. o. LM
420 C.L.I.P. – különböző évfolyamai 1923-1930.
421 Morales: id. m. 53. o.
422 López Martín, 1994: id. m. 43. o.
423 Diaz de la Guardía, 1982: id. m. 20. o.
424 Morales: id. m. 56. o.
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viszonyítva, úgy alkothatunk reális képet arról, mennyit jelentett az oktatáspolitikára

fordított költségvetési összeg csökkenése, ill. növekedése.

1926. július elején megszületett egy pótköltségvetés, mely a különböző

minisztériumok számára pénzeszközöket irányzott elő 1933-ig. Az oktatási

minisztérium 200 millió pesetát kapott, de azt is meghatározták, mire kell fordítani ezt

az összeget: 100 millió pesetát általános iskolák építésére, 50 milliót középiskolák,

egyetemek építésére, 50 milliót pedig a meglévő épületek felújítására.

Mivel a XX. század elején a korábbi helyhatósági támogatással szemben már

állami finanszírozás alá estek az alapfokú oktatás intézményei, az erre fordított

pénzösszegek radikálisan íveltek felfelé. Míg 1902-ben 25, 4 millió pesetát fordítottak

az alapfokú oktatásra, addig 1915-ben 36,4 milliót, 1925-26-ban pedig 113 millió

pesetát. Ez utóbbi pénzmennyiség a közoktatásra fordított összeg 65,7%-át tette ki.

1929-re ez az összeg már 132 millió pesetára emelkedett és összességében

elmondhatjuk, hogy a diktatúra hat évében átlagosan 111 millió peseta volt, ami a

közoktatásra szánt költségvetési összeg 67%-a.

Látható, hogy a kormányzat költségvetési szempontból az alapfokú oktatást tartotta

a legfontosabbnak, tekintve, hogy a legtöbb tanuló, tanító és karbantartandó

iskolaépület ehhez az oktatási szinthez kötődött. Érdekes ez annak fényében, hogy a

középfokú oktatás a költségvetés mintegy 10%-ára, a felsőfokú oktatás pedig a

költségvetés mintegy 7%-ára számíthatott csupán.425 Fentiek ellenére mindezen

pénzeszközökkel sem voltak képesek kielégíteni az alapfokú oktatás szükségleteit, ez

magyarázható azzal is, hogy hat tanév során csak 400 ezerrel nőtt az alapfokú

oktatásban résztvevő tanulók száma.

I. 4. 4. 6. Az alapfokú oktatás problémái, a tanítók helyzete

E korszakban az oktatás különböző szintjeit törvényességi szempontból nem

kezelték egyenlő mércével. Mint már láttuk, az 1925. december 18-ai királyi dekrétum

megalapította a Közép- és Felsőfokú Oktatás Főigazgatóságát.426 Az érettségi törvény

szövegének megfogalmazása és a középiskolai oktatás szabályozása 1926-ban egy

425 Uo. 77. o. TM
426 López Martín, 1994: id. m.  63. o.
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csapásra középpontba állítja a minisztérium munkáját. Ez azonban nem változtat azon

a  tényen,  hogy  az alapfokú oktatásügy reformját figyelmen kívül hagyták. Ezzel a

törvénykezési mulasztással ellentétben állt a nagyarányú iskolaépítés, mely főképp a

gazdasági fejlődés függvénye volt. De még 1927-ben is probléma volt, hogy az ország

egyes részein tanítók hiánya miatt üresen álltak az iskolák, más régiókban pedig

tanítók ezrei várták, hogy állást kapjanak.427

Egy 1928 júliusi királyi dekrétum versenyvizsgát hirdetett meg 3000 tanítói helyre,

2200 férfi és 800 nő számára. A minisztérium versenyvizsgájára több mint 12 ezren

jelentkeztek, de csak igen kevesen tudták teljesíteni a kétlépcsős vizsga feladatait.

1197 férfi és 225 nő tette le sikeresen a vizsgát, így a meghirdetett álláshelyek

csaknem fele üresen maradt. A sikertelen vizsgát tett jelentkezők tüntetéseket

szerveztek a Közoktatási Minisztérium ellen, de a helyzet megoldására már csak a

diktatúra bukása után került sor.428

Mindeközben az általános iskolai tanítók helyzete nem sokban változott. Közismert

volt a mondás: „szegényebb vagy, mint egy iskolai tanító”429. A tanítók megfelelően

képzettek voltak. Ennek ellenére anyagi megbecsülésük alacsony volt, noha

iskoláikban hiányos felszereléssel próbáltak meg 70-80 eltérő életkorú gyereket

tanítani, akik ráadásul még rendszertelenül is jártak be az iskolába.

A korporatív államberendezkedés keretein belül kialakult az elképzelés arról, hogy

a tanítók létszámának emelése mellett a teljes tanári kar egészét azonos rangra

emeljék, a fizetések és egyéb juttatások megemelésével társadalmilag elismert pozíciót

vívjanak ki számukra, valamint hogy létrehozzák a pedagógia szakot, ahol a

tanárképzés és -továbbképzés folyna. A tanítók tudásának elmélyítésén kívül még az

oktatási segédeszközök gyarapítását is eltervezték. E tervek egy része meg is valósult,

még a diktatúrában.430

A tanárok fizetését már az 1857-es lex Moyano is rögzítette. Eszerint a tanítók

kezdő fizetése 3000, a tanítónőké pedig 2000 reál431 volt. 1883-ban aztán a nemek

között kiegyenlítették a fizetést.432 1901-től, amikor az állam kezdett nagyobb

427 Morales: id. m. 120. o.
428 Uo. 122. o. TM
429 Díaz de la Guardía, 1982: id. m. 21. o.
430 López Martín, 1994: id. m. 158. o.
431 Reál: korabeli spanyol fizetőeszköz.
432 Francisco Martin Zuñiga: Categorías y sueldos de los maestros nacionales en el primer tercio del s.
XX. In: Historia de la Educación. 1991, 273. o.
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figyelmet fordítani az alapfokú oktatásra, a tanítók gazdasági helyzete látványosan

javult; hiszen az addigi akadozó helyhatósági javadalmazást a rendszeressé váló állami

fizetés váltotta fel, és a jutalmak is növekedtek. Ez nagyon fontos politikai döntés volt

a liberális kormányzat részéről, hiszen ettől kezdve a tanítók anyagilag állami

függésben éltek, nem voltak kiszolgáltatva a helyi kacikák kényének-kedvének.433

1903-ban a tanítók minimálbére évi 500, 1910-ben már 1.000 peseta volt, 1915-ben

pedig évi 1.500 pesetára emelkedett.434 Ebben az évben alkották meg a tanárok

bértábláját.435

1920-ban egy átlagos tanári kereset napi hét peseta volt, szemben a kikötői

rakodómunkás 6,5, ill. a szakképzett kőfaragó nyolc pesetájával. A közalkalmazottak

között is tátongó a szakadék: míg az átlagos évi tanítói kereset 2.056 peseta, addig a

postai közalkalmazottak 4.353 pesetát kerestek.436 A Tanítók Egyesülete 1924 elején

többek között arra kérte a kormányt, hogy a 3.000 peseta alatti tanári fizetéseket

szüntesse meg.437 Ennek nyomán 1924-ben végbement egy jelentős béremelés, de a

tanárok közel harmadának évi fizetése még így is 3.000 peseta alatt maradt.438

A La Asociación című lap egy 1926-os cikkében az alábbi hír jelent meg R.

Sánchez Díaz tollából: „35 ezer spanyol tanár tanít állami iskolákban. 150-en keresnek

évi 8000, 302-en évi 7000, 602-en évi 6000 pesetát. 25-35 év szolgálati év után ennyi

a bérük. Közel 25 ezer tanár nem keres többet évi 2-3.000 pesetánál. Tehát a tanárok

mintegy 80%-a a létminimum alatt él. Hogy a ranglétrán feljebb lépjenek, és 4 ezer

peseta évi keresetük legyen, ahhoz 15 év szolgálati idő kell.”439

1926 novemberében újból összeült a Tanítók Egyesülete és a megvitatásra váró

napirendi pontok közül ismételten a 3.000 pesetás évi minimálbér került kitüntetett

helyre. Megjelent a gyűlésen az Alapfokú Oktatás Főigazgatóságának vezetője is, aki

megértette a tanárok óhaját, de kijelentette, hogy az akkori háborús körülmények

közepette lehetetlen a költségvetés módosítása.440 Pedig ekkor már egy éve

433 Puelles Benítez: id. m. 251. o.
434 Morales: id. m. 124. o.; vö.: Martin Zuñiga: id. m. 276. o.
435 Díaz de la Guardía, 1982: id. m. 22. o.
436 López Martín, 1994: id. m. 161. o.
437 Morales: id. m. 126. o.
438 López Martín, 1994: id. m. 164. o.
439 La Asociación, 1926. 3. o. Idézi López Martín, 1994: id. m. 166. o.
440 Morales: id. m. 133. o.
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nyugvópontra került a marokkói háború ügye, jóval kevesebbet költöttek rá, mint a

megelőző esztendőkben.

1927-ben a tanítók harmada továbbra is 3.000 peseta alatti jövedelemből tengette

az életé. Ez naponta átlag 5-6 pesetát jelentett, amikor egy kőműves minimálisan napi

7, egy napszámos pedig napi 7-10 pesetát keresett minimálisan.441

1927-ben aztán megemelték a minimálbért évi 3.000 pesetára442. Létrehoztak

viszont az addigi mellé egy újabb tanári bértáblát. Az erre a második bértáblára

kerülő oktatók a diktatúra végéig nem kapták meg a 3000 pesetát, pedig ugyanazok a

feladatok és kötelezettségek hárultak minden tanárra, függetlenül attól, milyen fizetési

besorolásban volt.443 A diktatúra sem tudott tehát jelentősen javítani a tanári

kereseteken; kb. annyit kerestek 1930-ban is, mint a fizikai munkát végzők.444

A Második Köztársaság kikiáltásakor a 36.680 tanárból csupán 8.552 fizetése

haladta meg az évi 3.000 pesetát – a diktatúra kezdetén ez volt a kitűzött cél minden

tanár számára. Közülük 21.295 fő kapta meg az évi háromezret, a maradék közel 7000

pedig ennél kevesebbet keresett.445

Egyes elképzelések ellenére a különböző oktatási szinteken a tanári fizetések

eltérőek maradtak. Változatlanul többet keresett egy egyetemi tanár, mint egy

általános iskolai tanító. Ezt többen nehezményezték, akik úgy vélték, hogy az oktatás

különböző szintjei között nem lenne szabad különbséget tenni, mert a tanárok munkája

mindenütt egyformán fontos, legyen szó az általános iskoláról, vagy egyetemről.

I. 4. 4. 7. Az analfabetizmus

Spanyol népesség analfabetizmusa a 10 év feletti népesség körében446

Népesség Népszámlálás
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

Férfiak 36,8 32,1 28,1 19,5 13,8 9,9 7,3 5,1
Nők 54,0 47,5 41,2 32,0 23,2 18,3 14,8 12,3

441 Uo. 128. o. TM
442 López Martín, 1994: id. m. 169. o.
443 Morales, id. m. 132. o.
444 López Martín, 1994: id. m. 170. o.
445 R. Sánchez Díaz: Escuelas, escuelas, escuelas. In: La Asociación, 674 (1926. 03.27), 3. Idézi: López
Martín, 1994: id.m.  173. o.
446 García Hoz: id. m. 121. o.
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Mindkét
nem

45,3 40,0 34,8 25,9 18,7 14,2 11,2 8,9

A századelő egyik meghatározó pedagógusa és híres spanyol analfabetizmus-

kutatója volt Lorenzo Luzuriaga, aki számos könyvet publikált a témáról.

Legfontosabb ilyen irányú műve, az Analfabetizmus Spanyolországban447 1919-ben

jelent meg Madridban. Az oktatási rendszer egészét érintő koncepciót dolgozott ki

publikációiban. Fontosnak tartotta az iskolai könyvtárhálózat kiépítését,448 valamint az

európai és amerikai új tanítási irányzatok megismertetését, egyes elemeinek

átvételét.449 Ő volt az első, aki az egységes rendszerű iskola tervét megemlítette, mely

összefogná mindhárom oktatási szintet. Azt hangoztatta, hogy „a tanulás nem

privilégium, hanem jog”.450 Kifejtette azt a véleményét is, hogy „nem létezhet

alapfokú oktatási reform anélkül, hogy megemelnék a tanárok bérét, és javítanák a

tanárképzést. Az új tantervnek pedig tanári módszertani mutatókat is tartalmaznia kell,

mégpedig tantárgyanként”. Ám amit mondott, pusztába kiáltott szó maradt.451 Ilyen

körülmények között érdekes, hogy megjelentek a gyermek iskolai szabadságáról szóló

tanulmánykötetek.452 A gyermek iskolai szabadsága természetesen fontos, de ehhez

előfeltétel, hogy eljusson az iskolába.

Az analfabetizmus elleni harcot már az Első Köztársaság idején meghirdették, s

természetesen a Restauráció évtizedeiben sem hiányzott a politikusok szótárából.

1920-ban, Primo de Rivera egy párizsi tartózkodása során adott interjújában a fő

politikai problémák közé az iskolákat, a költségvetés kiegyenlítését és az

analfabetizmust sorolta.453 1923 februárjában, tehát hónapokkal az államcsíny előtt,

létrehozták az Analfabetizmus Ellenes Központi Bizottságot.454 Az 1924. október 31-

én kelt királyi rendeletben is foglalkoztak az analfabetizmus felszámolásával.455 1926

júliusában a Madridi Központi Színházban a Hazafias Szövetség küldöttei előtt, az

immár a kormány élén álló tábornok megerősítette, hogy hátralévő 10-12 kormányzati

447 Luzuriaga: El analfabetismo… id. m.
448 Lorenzo Luzuriaga: Bibliotecas escolares. Revista de la pedagogía, Madrid, 1927.
449 Lorenzo Luzuriaga: La educación nueva. J. Cosano, Madrid, 1920.
450 Delgado Criado /szerk./: id. m.  659. o.
451 Morales: id. m. 100. o.
452 Adolfo Ferriére: La Société des Nations dans les écoles de la Suisse. Pélisserie, Genf, 1923.
453 Morales: id. m. 101. o.
454 Delgado: id. m. 528. o.
455 Tamames – Casals: id. m. 42. o.
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évükben harcolni kell az analfabetizmus ellen.456 A jóslat optimistának bizonyult, mert

a kormány 4 éven belül megbukott, és az analfabetizmust távolról sem sikerült

felszámolnia.

Az alábbiakban felsoroljuk a spanyolországi analfabetizmust jellemző alapvető

adatokat: 1900-ban a 18,6 millió spanyol 63,8%-a, 1910-ben a 19,9 millió spanyol

59,3 %-a  volt írástudatlan.457 Az 1920-as népszámlálás adatai szerint a 21,4 millió

spanyol 52,35%-a nem tud sem írni, sem olvasni. Tíz újabb év elteltével, 1930-ban a

23,7 millió spanyolból már csak 42,33% az írástudatlanok aránya. A húszas évek

oktatáspolitikája tehát az analfabetizmus nagyarányú csökkenését hozta magával. Ez a

tendencia a következő évtizedben is folytatódott.458

Az utóbbi évtized modernebb felfogású és árnyaltabb eredményekre törekvő

kutatásai már bruttó és nettó analfabetizmussal számolnak. Az előbbi a teljes

népességre vonatkoztatja a számarányokat, míg az utóbbi csak az 5 ill. 10 év feletti

korosztályokra összpontosít, így nyer reálisabb képet. Az 5 éves kor alatti népesség

kizárásával az alábbi százalékokat kapjuk: az írni-olvasni nem tudók hányada 1900-

ban 56,2%, 1910-ben 50,6%, 1920-ban 43,3% és 1930-ban 32,4%.459 A 10 éves kor

alatti népességet nem számítva még kedvezőbb arányokat kapunk: 1900-ban 45,3%,

1910-ben 40,0%, 1920-ban 34,8% és 1930-ban 25,9%.460 Mindhárom számsorból

kitűnik, hogy az 1920-as években volt a legnagyobb arányú a csökkenés.

Az analfabetizmus arányát korcsoportok és földrajzi elhelyezkedés szerint is

elemezhetjük. Ekkor azt látjuk, hogy 1920 és 1930 között a 10 és 15 év közötti

korosztályban csökkent leginkább az írástudatlanság.461 Ez a gyermekek

beiskolázottságának növekedésével magyarázható. Luzuriaga kimutatta, hogy az

írástudatlanság északról dél felé haladva nő; 1920 és 1930 között ebben nem

mutatkozott semminemű változás. Az írástudatlanság a kantábriai tengerparton volt a

legkisebb mértékű (Santanderben 30% alatt van), míg Andalúzia egyes részein

meghaladta a 70%-ot is (1920-ban Jaén-ben 75,03%).462 Az analfabetizmus a

456 Morales: id. m. 101. o.
457 Uo. 102. o. TM
458 López Martín, 1994: id. m. 69. o.
459 Morales: id. m. 103. o.
460 García Hoz: id. m. 121. o.
461 López Martín, 1994: id. m.  71. o.
462 Luzuriaga: El analfabetismo… 11. o.
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városokban sokkal alacsonyabb mértékű volt, mint vidéken.463 Ez azzal magyarázható,

hogy városon az összlakosság arányában sokkal több az iskola, mint vidéken. Az

analfabetizmus tehát az iskolák számának növekedésével fordított arányban állt.

Hatványozottan igaz ez a fővárosra, Maridban ugyanis a statisztikai adatok szerint fele

akkora volt az írástudatlanság mértéke, mint az országos átlag.464

A nemek között is nagy volt a különbség az analfabetizmus tekintetében. 1920-ban

a nők 57,78%-a írástudatlan, szemben a férfiak 46,33%-ával. Ha az öt év alatti

korosztályt nem számítjuk, ez az arány 52% a nők és 32% a férfiak esetében.465 Ez

1930-ra úgy változott, hogy a nők 48,75%-a, a férfiak 37, 96 %-a analfabéta.466 A 10

év alatti korosztályt nem számítva pedig az alábbi százalékokat kapjuk: 1920-ban a

férfiak 28,1%-a, 1930 19,5%-a volt analfabéta, a nők esetében pedig 1920-ban 41,2%,

1930-ban 32,0%.467

A nők esetében tehát nagymértékben hatástalannak mondható az analfabetizmus

elleni küzdelem. A két világháború között a fejlettebb európai országokban gyökeret

vert az a törekvés, hogy a két nemet egyaránt megilleti az egyenlőség a beiskolázás

terén. A szegényebb országokban azonban, így Spanyolországban is, létezett még az

oktatási diszkrimináció a nők rovására, ami a fenti számokban is tükröződik.468 Ezt a

helyzetet pedig a társadalom jelentős része magától értetődőnek fogadta el.

A legtöbb népiskola azokban a provinciákban épült, ahol az analfabetizmus a

legnagyobb mértékű volt, mint pl. Badajozban, Albacete-ben és Jaén-ben. Így sikerült

ezeken a helyeken a legnagyobb arányban visszaszorítani az írástudatlanságot.469

Konkrét példa Ciudad Real tartomány esete, ahol a XX. század első két évtizedében

8%-kal, az 1920-as években pedig 12%-kal esett vissza az írástudatlanság.470 Ebből a

számból jól kivehető a vidéki iskolaépítések és tanítói létszámnövekedések

számaránya.

463 López Martín, 1994: id. m. 78. o.
464 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: La primera enseñanza en Madrid, 1924: memoria
que la Comisión central creada por Real decreto. Talleres del Instituto Geográfico, Madrid, 1925, 9. o.
465 Morales: id. m. 104. o.
466 López Martín, 1994: id. m. 79. o.
467 García Hoz: id. m. 121. o.
468 Morales: id. m. 104. o.
469 López Martín, 1994: id. m. 81. o.
470 Alia Miranda: id. m. 137. o.
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I. 4. 4. 8. A tanári létszám növekedése

Az iskolahálózat bővülésével a tanári állások száma is növekedett. Természetes

azonban, hogy az új iskolák fölépítése gyorsabban haladt, mint az új, színvonalas

tanári gárda kiképzése. Igaz, az iskolaépítést maga a kormányzat is fontosabbnak

tartotta, mint az oktatás színvonalának emelését. A problémának azonban tudatában

voltak. 1927-ben pl. figyelmeztettek rá, hogy „23 ezer tanító hiányzik ahhoz, hogy

minden 60 tanulóra jusson egy”.471

A tanári kar létszáma a diktatúra kezdetén a következőképpen alakult: A 28.924

tanárból 15.359 volt férfi, 13.365 nő (tehát 53,1% a férfiak, 46,9% a nők aránya).472 A

tanárok 56,2%-a osztatlan iskolában, 33,6% koedukált, 7,33% pedig osztott iskolában

tanított. Egyéb iskolában dolgozott 2,8%-uk.473

Az 1920-as népszámlálás adatait alapul véve, az iskoláskorú gyermekek számát

összevetve a tanárok létszámával azt látjuk, hogy minden tanárra 97 tanuló jutott. Az

egyes provinciákat vizsgálva igen nagy a szórás – az iskoláskorúak és a tanítók

számától függően. Míg Burgosban minden tanítóra 44 diák jutott, ez az arány

Cádizban 208.474 A beiskolázottság mértékéről az is jól árulkodik, hogy az ország

hány lakosára jut egy tanító. 1880-ban 695 lakosra jutott egy tanító, 1911-ben pedig

775 lakosra, míg ez a számarány egyes fejlettebb európai országokban 250 volt.475 A

diktatúra kezdetén az arány 755 lakos/tanító, míg 1930-ban minden 669 lakosra jutott

egy tanító. Jól látható, hogy jelentősen javult e korszakban az arány: a növekvő

lélekszám mellett is jobb volt az eredmény a diktatúra bukásakor, mint a XIX. század

végén.

Az 1923. november 2-i királyi rendelet, mint láttuk, közvetlenül az iskolaépítésről

és a tanítói munkahelyteremtésről szólt.476 Első körben  500  új  munkahely  jött  létre.

1924/1925-ben kormányzati pénzekből - több mint 3,5 millió pesetából – további 774

új tanári álláshelyet töltöttek be, és 226 tanító helyzetén javítottak.477 Az 1925. június

471 Morales: id. m. 119. o.
472 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Oficina de Informaciones, Publicaciones y
Estadística: Estadística de maestros nacionales: gastos de personal y material en las escuelas nacionales,
1922. MIPBA, Oficina de Informaciones, Publicaciones y Estadística, Madrid, 1923, 10. o.
473 López Martín, 1994: id. m. 186. o.
474 Uo. 187-188. o. LM
475 Morales: id. m. 119. o.
476 López Martín, 1994: id. m. 189. o., vö. C.L.I.P. 1923, 448. o.
477 C.L.I.P. 1924, 50-52. o.
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16-i királyi rendelet további 3000 új tanítói álláshely betöltéséről rendelkezett (1800

férfi, 1200 nő). Ennek ellenére a tanítók létszáma továbbra is rendkívül alacsony

maradt, 10 ezer emberre jutott 14 tanító. Ez az arány Németországban és

Franciaországban 30, Olaszországban pedig 20. Egyes számítások szerint

Spanyolországban kb. 76.000 tanítóval volt kevesebb a kelleténél.478 1926-ban 292 új

munkahely jött létre, 1927-ben 1500. Az iskolaépítés is ebben az évben érte el

tetőfokát. 1928-ban minden korábbit meghaladó bérrendezés történt, 3000 tanítót

érintett az évi 3.000 pesetányi fizetés odaítélése.479

Ugyanebben az évben rendelkeztek arról is, hogy állami hozzájárulással minden

önkormányzat köteles építeni, berendezni és fenntartani alapfokú oktatási

intézményeket, mégpedig úgy, hogy azok ellen pedagógiai és higiéniai szempontból ne

merülhessen fel kifogás. Az állami hozzájárulás nem haladhatta meg a kivitelezési

összeg 75%-át, és maximum 9000 peseta adható osztatlan iskolánként, 10 ezer peseta

olyan osztatlan iskolánként, me1yekhez tanítói szállás is tartozik, és 10 ezer peseta

osztályonként az osztott iskolákban. A támogatást mindig utólagosan fizették ki,

miután az épületet a műszaki ellenőr átvette.

Ezenkívül előírták, hogy minden provinciában létre kell hozni egy iskolaépítési

bizottságot. Ennek az volt a feladata, hogy adatokat szolgáltasson a minisztériumnak a

meglévő oktatási intézményekről és felmérte, hány iskolára van még szükség. Annak

meghatározása, hogy osztatlan vagy osztott iskola épüljön, az Alapfokú Oktatás

Főigazgatóságának feladata. 10 ezer lélekszám fölötti település nem építhetett

osztatlan, 2000 lélekszám alatti pedig osztott iskolát.480

A diktatúra utolsó két évében 700, majd további 1000 álláshely betöltéséről döntöttek.

A rendszer fennállásának ideje alatt tehát mintegy 6.000 tanítói állás jött létre az

általános iskolai oktatásban,481 számuk 1920-tól 1930-ig 27.500-ról 34.680-ra

emelkedett. A diktatúra éveiben tehát átlagosan évi 960-nal emelkedett a tanítók

száma. A tanügyi statisztikák szerint pl. az 1925/1926-os tanévben a legtöbb tanárt

Oviedóban,  Leónban és  Burgosban  foglalkoztatták.  Ez  szám szerint  azt  jelenti,  hogy

Oviedóban 1.580 tanító jutott 77.334 diákra, Leónban 1.519 tanító 65.825 diákra és

478 López Martín, 1994: id. m. 193. o.
479 Uo. 195. o. LM
480 C.L.I.P., 1928, 377-382. o.
481 López Martín, 1994: id. m. 199. o.
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Burgosban 1.155 tanító 48.568 diákra.482 Ezen provinciákban 90% fölötti az állami

oktatásban részt vevő diákok száma, és csupán néhány százalékot tesznek ki a

magántanulók. Ezt azzal magyarázták, hogy ezeken a helyeken van a legtöbb állami

iskola. Ezzel szemben ahol kevés állami iskola épült, vagy az iskoláskorúak létszáma

túl magas volt, a magántanárok száma is jóval magasabb. Pl. a fejlett Baleári-

szigeteken, Barcelonában, Guipuzcoában és Madridban az 1925-1926-os statisztikai

évkönyvek szerint kétszer-háromszor több magántanító volt, mint állami iskolai

tanító.483

I. 4. 4. 9. A tanítóképzés

A tanítóképzés tanterve 1898 és 1923 között hétszer változott.484 1901-ben a

liberális Sagasta-kormányzat alatt tagolták be a középiskolai oktatásba a

tanítóképzőket, melyeknek két szintje volt: az általános és a felső szint.

Megkezdéséhez a jelentkezőnek be kellett töltenie 16. életévét és sikeres felvételi

vizsgát kellett tennie. 3 tanulmányi év után válhatott valaki alsó tagozatos tanárrá

(Maestro  Elemental),  további  két  év  után  pedig felső tagozatos tanárrá (Maestro

Superior). Az utóbbiakat nevezhették ki tanfelügyelőkké. 1903-ban, a Silvela-

kormányzat az alsó korhatárt 14 évre szállította le. Maura konzervatív kormánya

idején, 1909. június 3-án megalapították a Tanárképző Főiskolát, melyben a

tanítóképző tanárjelöltjeinek és az általános iskolák tanfelügyelő-jelöltjeinek képzése

folyt.485 Eduardo Dato miniszterelnöksége alatt a konzervatív kormányzat 1914-ben

aztán mélyreható reformot hajtott végre. Felsőfokú pedagógiai tanulmányi

központokká szervezték át a tanítóképzőket, eltörölték az általános szintet,

átszervezték a tanulmányokat, válogatott tanári karra bízták az oktatást (olyan

professzorokkal, mint Luis de Zulueta, José Ortega y Gasset stb.), és csökkentették a

tanulók létszámát. Állami ösztöndíjak adományozására is sor került. Ez a rendszer

1931-ig állt fenn,486 tehát a diktatúra során nem változott.

482 Morales: id. m. 155. o.
483 Uo. 157. o. TM
484 Eloy Fernández Clemente – Carlos Forcadell: La educación en las constituciones españoles. In:
Historia-16, 34, 1979. 26. o.
485 Garcia Hoz: id. m. 37. o.
486 López Martín, 1994: id. m. 205. o.
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Primo de Rivera viszont politikai alapon szembekerült a tanári karral, mely jobb

anyagi és pedagógiai körülményeket követelt magának, hogy hivatásához méltó

háttérrel rendelkezhessen. 1914 és 1931 között 4 év alatt lehetett megszerezni az

általános iskolai tanító címet, olyan tantárgyak elsajátításával, melyeket az általános

iskolában tanítanak – hittan és vallástörténet, erkölcstan, földrajz és történelem, nyelv,

zene, rajz, számtan-mértan  –, kiegészítve a tanárképzés főtantárgyaival (pedagógia,

tanítói gyakorlat, neveléstörténet) és további természet- és társadalomtudomány

ismeretekekkel: kémia, fizika ill. irodalom, modernkori történelem, francia nyelv stb.

Tanítók és felügyelők számára külön szerveztek rövid kiegészítő tanfolyamokat.

Selyemhernyó- és baromfitenyésztésen, méhészeten kívül sor került testnevelésre is.

Ezenkívül minden iskolában sikerrel rendezték meg a Könyv Napját és a

Pedagógusnapot.487

Mindezzel együtt a képzési rendszert számos kritika érte. Kritizálták a gyakorlati

képzés elégtelen mennyiségét, és javasolták, hogy a tanítóképzés is legyen szerves

része a felsőoktatásnak.488 A  diktatúrában  e  téren  a  szabályozás  és  a  reform  nem

történt meg, a tanítóképző iskolák száma sem változott (90 körül mozgott a 20-as

években). A tanulók létszáma viszont 1920-tól 1930-ig megduplázódott. A radikális

növekedés a Polgári Direktórium éveiben figyelhető meg: 21 ezerről 36 ezerre nőtt a

tanulói létszám.489

I. 4. 4. 10. A katonai kiképzés

A XX. század első felében Spanyolország uralkodó elitje abban a hitben élt, hogy a

nemzet ereje alapvetően a katonai erejétől függ. A katonai bátorság és a hazafias

lelkesedés közé pedig egyenlőségjelet tettek.490 Ennek szellemében egy militáns

szellemű államban nagy fontosságot tulajdonítottak a már gyermekkorban

megkezdődő katonai kiképzésnek. A kiképzés három életszakaszban zajlott; mivel már

14 éves kor előtt elkezdődött a katonai felkészítés, indokolt az alapfokú oktatás

keretében tárgyalni.

487 José Pemartín: id. m. 427. o.
488 López Martín, 1994: id. m. 212-213. o.
489 Uo. 215. o. LM
490 Ellwood: id. m. 43. o.
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A testnevelés igen hangsúlyos szerepet kapott a diktatúra oktatáspolitikájában.

Természetesen ez nem mindig volt így. A XIX. és XX. századi mindenkori spanyol

kormányzat gyakran váltakozó tanterveiben hol kötelező, hol választható tantárgyként

szerepelt a testnevelés. Primo de Rivera kormányzata tűzte zászlajára a „Nemzeti

Testnevelés” tervezetét, mely alapjául szolgált a patrióta nevelésnek és a katonai

kiképzésének.491 Látható, hogy politikai és ideológiai megfontolásból nem csak a

szellemi és a lelki, de a fizikai edzést is elsőrendűen fontosnak tartották. Ennek a

képzésnek is szerepet szántak az „új ember” megformálásában, aki a hatalom feltétlen

híve, tekintélytisztelő, és hazaszeretettől fűtve, a család, a munka, a társadalom és a

nemzet javaiért munkálkodva éli állampolgári mindennapjait.492

Hozzá kell tenni, hogy ez a félig diktatórikus hozzáállás a neveléshez sosem érte el

a totális fasizmus szélsőségeit, de a modernkori Spanyolország nagytömegű

nacionalizálásának és a civil társadalom militarizálásának első számú programja volt.

A katonai oktatás hatékonysága érdekében felállították a Nemzeti Katonai

Szolgálatot, mely a fiatalok testi és politikai nevelését már a rendes katonai szolgálat

előtt megkezdte. Azzal a céllal hozták létre ezt a szerveződést, hogy a „militarizált

állam értékei a civil életben is már korán megjelenjenek”.

1925 májusában megalakítottak egy bizottságot, melyben különböző miniszterek

(hadügy, tengerészet, belügy, közoktatásügy) és sportvezetők (atlétika és labdarúgás)

vettek részt, hogy kidolgozzanak egy programot a nemzeti célokkal lelkesített

testnevelésre és a katonai előképzésre.493

Mint Európa számos országában, Spanyolországban is a Katonai Akadémiákon

folyt a hadsereg számára az utánpótlásképzés. Primo de Rivera diktatúrája alatt, 1927-

ben Zaragozában nyílt meg az új Katonai Akadémia, melynek élére a marokkói

expedíciós hadsereg akkor már ismert főtisztjét, Francisco Franco dandártábornokot

nevezték ki. Az Akadémia azzal a kettős céllal jött létre, hogy modernizálja a spanyol

hadsereget, és felszámolja a félszigeten, ill. egykor Marokkóban szolgálatot teljesítő

tisztikart megosztó belső ellentéteket.494

491 José Luis Pastor Pradillo: Aproximación histórica a la evolución de la educación física en España.
(1883-1990). In: Historia de la Educación. 2002, 206. o.
492 Calleja: id. m. 201. o.
493 Uo. 207. o. EC
494 Ellwood: id. m. 49. o.
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A fenti tervezet szerint a katonai előképzést három szakaszra bontották. Az első

szakaszban a képzés a tornaórák folytatása volt, amelyre a kisgyermekkortól 18 éves

korig mindenkit köteleztek. A tényleges katonai kiképzés 18 és 21 éves kor között

zajlott, hiszen ebben az életszakaszban került sor a sorozásokra. A harmadik szakasz

pedig a katonai utóképzés volt, azon 23 és 38 éves kor közötti férfiak részére, akik

katonai kötelezettségeik teljesítésén túl részt kívántak venni pl. a félhivatalosan

működő Spanyol Cserkészmozgalom tevékenységében.495

A Nemzeti Katonai Szolgálat feladata abban állt, hogy országosan nemzeti érzelmű

előadásokat és gyakorlati bemutatókat rendezzenek a katonaélet népszerűsítése

céljából. A katonákban tudatosítani akarták, hogy a hadsereg minden tagjának

keresztényként, spanyol emberként és katonaként is helyt kell állnia.496 Az előadások

apolitikusak voltak, de szigorúan nemzetiek, abban az értelemben, hogy az

állampolgári kötelességekről, a haza- és az uralkodó szeretetéről, Spanyolország

történelméről, az államszervezetről, a népességről, a kereskedelemről és az iparról,

katonai és tengerészeti alapismeretekről stb. szóltak.497 Az előadások

sportrendezvényekkel és lőgyakorlatokkal egészültek ki. A polgármesterek kezdetben

közreműködtek a szervezésben, és ünnepnapokra összehívták a felnőtteket az

előadásokon történő részvételre a 18 és 21 év közötti fiatalokat pedig a gyakorlati

bemutatókra.498 1929 nyarára viszont olyannyira megromlott már a viszony sok

helyhatóság és a kormányzat között, hogy az önkormányzatok nem voltak hajlandóak

önként segédkezet nyújtani a kormánypropagandához. Így a belügyminiszter,

Severiano Martínez Anido a polgári kormányzókhoz fordult: gyakoroljanak nyomást a

magánegyesületekre, hogy biztosítsanak számukra helyet, és térítésmentesen

rendelkezésükre bocsássák a lövő- és tornapályájukat.

A kormányzat 1929 decemberében felismerte, hogy a Nemzeti Katonai Szolgálat

még mindig nincs kellőképpen megszervezve. Így az a törekvés, hogy a katonai

szolgálatot általa népszerűsítsék, és hogy az állam vezetőinek eszméi megjelenjenek

ezeken a konferenciákon, tehát egy nagyszabású, az ország minden szögletére

kiterjesztett propaganda és toborzóhadjárat kivitelezése – mindvégig hiányos

495 Calleja: id. m. 208. o.
496 Carlos Navajas Zubeldía: Ejército, Estado y Sociedad en España (1923-1930). Logroño, 1991. 249.o.
497 Uo. 249. o. NZ
498 Calleja: id. m. 209. o.
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maradt.499 A tömegek nacionalizálásának kísérlete viszont mély gyökereket eresztett a

spanyol jobboldalban, és erősen radikalizálta gondolkodásmódját. Ennek meghatározó

szerepe lesz a XX. századi Spanyolország további történelmében.

I. 4. 5. A középfokú oktatás

I. 4. 5. 1. A középfokú oktatás kezdetei Spanyolországban

A középfokú oktatás fogalmát elsőként nyilvánosan Quintana500 használta

Spanyolországban 1813-ban. Az oktatás ezen fokát úgy határozták meg, mint ami

megfelelően előkészíti a tanulót felsőfokú tanulmányainak megkezdéséhez, és egyúttal

olyan ismeretekkel vértezi fel, amelyekre szüksége van egy művelt embernek. Ilyen

ismeretek a matematika és a fizika, az erkölcsi és politikai tudományok, az irodalom

és a művészet.501 Ez a megállapítás egybecseng Durkheimnek A pedagógia fejlődése

Franciországban című művében leírt megállapításával, miszerint „középfokú

oktatáson kizárólag azt értjük, amely felkészít az egyetemi tanulmányokra”.502

Spanyolországban 1836 és 1931 között összesen 25 középiskolai tanterv volt

hatályban.503 Az 1845-ös tanterv Fraga Iribarne nevéhez kötődik, aki szigorúan és

köntörfalazás nélkül társadalmi osztályokhoz kötötte az oktatás e szintjének

kiváltságát. Konkrétan kimondta, hogy ezt a felsőfokú oktatáshoz vezető átmeneti

szintet csak a polgárság biztosíthatja gyermekeinek.504

Ténylegesen csak a lex Moyano (1857. szeptember 9.) óta léteznek törvénybe

iktatott középiskolák, amelyek jogosultak voltak érettségi bizonyítvány kiadására.505

Ez a törvény a közoktatás állami szabályozására vonatkozott, végrehajtása azonban

csak csekély eredménnyel járt. Az állami kontroll és a központosítás jegyében

499 Uo. 210. o. EC
500 XIX. századi oktatásügyi politikus. Nevéhez fűződik az tanítóképzéssel kapcsolatos 1814-es
Quintana-féle tervezet.
501 Morales: id. m. 179. o.
502 Diaz de la Guardía, 1982: id. m. 22. o.
503 López Martín, 1995: id. m.  53. o.
504 Morales: id. m. 181. o.
505 Uo. 187. o. TM
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fogalmazták meg, tehát leginkább az uniformizálásra törekedtek a törvényalkotók.506

Akkoriban a középfokú tanulmányok 7 évet tettek ki, 5 év általános képzés és 2 év

felkészülés az egyetemre.507 Ekkor már megjelent a reál és a humán tagozat, hiszen a

vita középpontjába került az a kérdés, milyen típusú legyen az érettségi: klasszikus

műveltséget nyújtson, vagy pedig a modern természettudományos ismeretekre is

felkészítsen.508

Az első középiskolák megalapítása óta úgy értelmezték a középfokú oktatást, mint

a klasszikus műveltség terjesztésének színhelyét, mely felkészülést jelent az

egyetemre. Mivel az egyetemeken a legtehetősebb réteg gyermekei tanultak, érdekeik

úgy diktálták, hogy már a középiskolai oktatásban a kiváltságosok későbbi

továbbtanulásra szánt gyermekei vegyenek részt. A törvények preambulumában erre

nézve is megjelentek biztosítékok. Ám egyidejűleg viták folytak arról, hogyan lehetne

a társadalom minél szélesebb rétegei számára elérhetővé tenni a középiskolát, mint

ahogy arról is, mely társadalmi rétegek befolyása érvényesüljön. A középfokú oktatás

fejlődéstörténete a XIX. században szorosan összekapcsolódott a polgárság

megerősödésével.509 Felmerült a kérdés: a középfokú oktatás az alsó fokú oktatás

folytatása legyen-e, amely az általános műveltség kiszélesítésére szolgál, vagy pedig

elsősorban egy klasszikus-humanista tananyag köré csoportosuljon, mely felkészít az

egyetemi tanulmányokra.510

A XIX. század közepe óta a reformok a fenti törekvéseket szolgálják. A lex

Moyano az 1860-as években sorozatos módosításokon esett át. 1868-ban vadonatúj

iskolai reformot fogadtak el, amelyben a középfokú oktatás egyfajta átmenet az

általános iskola és az egyetem között. A XX. században emellett már egyre erősödik

az a várakozás az érettségivel szemben, hogy szakmai téren is többet nyújtson. Ezért

elkezdték kidolgozni a szakérettségi tervét, a hagyományos érettségivel

párhuzamosan.511

506 Semsey Viktória: A polgári átalakulás Spanyolországban 1808-1868. L’Harmattan, Budapest, 2005.
108. o.
507 López Martín, 1995: id. m. 58. o.
508 Morales: id. m. 182. o.
509 Uo. 181. o. TM
510 López Martín, 1995: id. m. 57. o.
511 Morales: id. m. 183. o.
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I. 4. 5. 2. Az 1903-as érettségi reform

Az 1876-ot követő Restaurációs időszakban az egymást váltó liberális és

konzervatív kormányok több különféle oktatási modellt és reformot dolgoztak ki.

Ezek során a legfontosabb intézkedés 1900-ban a (teljes nevén) Közoktatási és

Szépművészeti Minisztérium (Ministerio de Educación y Bellas Artes) felállítása.

Spanyolország közoktatási viszonyait tekintve ez a lépés egyszerűen

elkerülhetetlennek bizonyult. Az 1898-as nemzedék reformtörekvéseinek, a

pedagógiai megújhodásnak az első kézzelfogható eredménye éppen a minisztérium

létrejötte volt.512 A középfokú oktatás ekkoriban számos megoldandó kérdéssel

küzdött: hogyan szervezzék meg, mely tárgyak legyenek hangsúlyosak, milyen

szerepet kapjon az elemi fokon szinte középpontban álló hittan a középiskolákban,

miként alakuljon a vizsgarend, és milyen bizottságok előtt folyjanak a számonkérések

stb.513 Mindezek megoldására húsz év alatt tizenhét különböző tervezetet dolgoztak ki,

különösebb gyakorlati eredmény nélkül.514 A legfőbb probléma az volt, hogy az állam

nem rendelkezett kellő számú középfokú oktatási intézménnyel.515 Megannyi

megválaszolhatatlan és évek múltával is megválaszolatlan kérdés, melyekhez a már

sokak által követelt érettségi reform 1903-ban sem nyújtott teljes körű megoldást.

A XIX. század utolsó harmadában az érettségi tanulmányok tantervét három éves

időszakba sűrítették. 1900 júliusában megreformálták a tantervet, 1901. áprilisában és

augusztusában további reformokat vezettek be a középfokú állami oktatásban,

melynek során létrehozták a műszaki és az általános középiskolákat, egyben

megalkották tanterveiket. Előbbiekre égető szükség volt, mert nagymértékű hiány

mutatkozott műszaki szakemberekben.516 1903. szeptember 6-án végül királyi

dekrétumban rögzítették az érettségi feltételeit és követelményeit is.517

Az 1903-as reform Raimundo Fernández Villaverde liberális kormányzata alatt

Gabino Bugallal oktatási miniszter nevéhez fűződött, mely a XIX. századi

512 Puelles Benítez: id. m. 244. o.
513 López Martín, 1995: id. m.  63. o.
514 Puelles Benítez: id. m. 249. o.
515 Morales: id. m. 184. o.
516 Puelles Benítez: id. m. 249. o.
517 García Hoz: id. m. 59. o.
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liberalizmus szellemiségét tükrözte.518 Mivel hatályát csak több mint húsz év

elteltével, 1926-ban veszítette el, érdemes részletesebben foglalkozni vele, hiszen

Primo de Rivera diktatúrájának első éveiben még ez az érettségi volt érvényben, az

érettségizett spanyolok túlnyomó többsége addig e tanterv szerint kapott érettségi

bizonyítványt.519 Vegyük sorra, hogy az elődeihez képest rendkívül hosszú ideig

érvényben lévő Bugallal-terv szerint hogyan alakult a tananyag az egyes

évfolyamokon:

Első évfolyam

Kasztíliai nyelv

Európa és a világ földrajza

Számtani, mértani alapfogalmak

Hittan (szabadon választott)

Szépírás (szabadon választott)

Második évfolyam

Latin nyelv (I)

Spanyolország földrajza

Számtan

Torna (I)

Hittan (szabadon választott)

518 López Martín, 1995: id. m. 64. o.
519 García Hoz: id. m. 60. o.
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Harmadik évfolyam

Latin nyelv (II)

Francia (I)

Spanyolország története

Mértan*

Torna (II)

Hittan (szabadon választott)

Negyedik évfolyam

Irodalom és fogalmazás

Francia (II)

Egyetemes történelem

Algebra és trigonometria*

Rajz (I)

Ötödik évfolyam

Pszichológia és logika

Irodalomtörténeti alapismeretek

Fizika*

Élet- és egészségtan

Rajz (II)
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Hatodik évfolyam

Erkölcstan és jogi alapismeretek

Természettörténet*

Mezőgazdasági és ipari szakismeretek*

Általános kémia

Minden óra heti három alkalommal, a csillaggal jelöltek pedig heti hat alkalommal

kerültek be az órarendbe.520 Ez a tanterv nem alkotott új tantárgyakat, csupán a már

meglévőket csökkentette.

Hogy akkoriban milyen kevesen vettek részt a középfokú oktatásban, arról a

statisztikák jól tanúskodnak: az 1909/1910-es tanévben mindössze 34.006 diák járt

középiskolába, ami a megfelelő évjáratú iskoláskorú népesség 1,33%-a.  Ezen  a

szinten azonban az állami ellenőrzés folyamatos térvesztése figyelhető meg, mert csak

minden harmadik gyermek vett részt a hivatalos állami oktatásban. A gyermekek

kétharmada nem hivatalos középfokú oktatásban vett részt (kollégium,

szabadoktatás).521

1918-ban jelent meg az El Sol című liberális folyóiratban Luis de Zulueta írása a

Középfokú oktatás reformprogramja címmel, mely az alábbi fontosabb javaslatokat

tartalmazta: a középfokú oktatás kerüljön szorosabb kapcsolatba az alsó- és a

felsőfokú oktatással, különös tekintettel az általános iskolára; részesüljön nagyobb

autonómiában az egyetemekkel és a politikával szemben; a tanári kar alaposabb

felkészítése stb. Védelmezte a klasszikus műveltségi tantárgyak bővítését, pl. az

ógörög bevezetését, az élőnyelvek és a természettudományok oktatását, és kiállt a

katedra szabadsága mellett.522

Az 1903-as érettségi reformot az alábbi kritikák érték: az érettségi tanulmányok

szerkezete jóval közelebb áll az egyeteméhez, mint az általános iskoláéhoz.

Nehezményezték a középiskolai oktatás túlzottan szoros kapcsolatát a polgársággal és

„az életre való felkészítés” hiányát.523

520 López Martín, 1995: id. m. 89-90. o., vö. Morales: id. m. 188-189. o.
521 López Martín, 1995: id. m. 66. o.
522 Uo. 67. o. LM
523 Uo. 68. o. LM
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A kritikák jogosak voltak, mert középiskolai tanulmányokat valóban csak az ifjúság

elenyésző része folytatott, és tanulmányaiknak semmi más célja nem volt, mint hogy

felkészítse őket az egyetemre. Azoknak a provinciáknak a székvárosában, ahol nem

működött felsőoktatási intézmény, a középiskolák kis egyetemeknek számítottak.524

A felmerült problémákat az általános iskolai szerkezetnek a középiskolai

tanulmányokba történő átültetésével, a tantárgyak koncentrikus ismétlődésével, a

fokozottabb iskolai gyakorlattal és 30-35 fős maximális osztálylétszámmal próbálták

megoldani.

1903 és 1926 között jelentősen megváltozott a spanyol társadalom szerkezete is.

Ezt a változást az oktatáspolitikában érvényesíteni kellett, a tanulás lehetőségét a

munkásság számára is lehetővé tették, esti iskolákban biztosították a dolgozók

számára a tanulás lehetőségét.525 A harmadik szempont sem alacsonyabb rendű az

előző kettőnél: olyan tartalommal kell megtölteni az oktatást, melynek elsajátításával

egy tanult ember későbbi élete könnyebbé válik.

Luzuriaga azt írja 1920-as pedagógiai és oktatási esszéiben, hogy be kell vezetni a

felvételi vizsgát a középiskolákban. Ez azt szolgálná, hogy megteremtsék az addig

hiányzó áthidalást a két oktatási szint között. Ezután kerülhet sor a megfelelő

képzésre, amellyel az egyetemekre lehet felvételt nyerni.526 Ezeket a pontokat Eduardo

Callejo egészen biztosan megfogadta reformja megtervezésekor, ahogyan az egyik

írásából ki is derül. Luzuriaga a tanterv megújítása mellett érvelt. Európai modelleket

tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy míg azok oktatnak klasszikus és

modern nyelveket és természettudományi tantárgyakat is, a spanyol tartalmazzon

latint, görögöt, de kémiát és fizikát ne. A modern nyelvek közül pedig legyen

választható a német, az angol vagy a francia.527 Luzuriaga ezek mellett a specializációt

tartotta még meghatározó fontosságúnak.

Az érettségi reformjával kapcsolatosan a Középiskolai Tanárok Társasága az alábbi

konklúziókat vonta le 1922-ben: szükséges az érettségi tantárgyaknak és a

tanulmányok hosszának (7-8 év) meghatározása, a 10. életév betöltése legyen feltétel a

beiratkozásnál, és a tizenhetedik az érettségi kézhezvételekor. Öt év közös tanulmány

után legyen két év reál és humán tagozat; a vizsgaszámot csökkentsék; fölmerült a
524 García Hoz: id. m. 61. o.
525 López Martín, 1995: id. m. 69. o.
526 Morales: id. m. 190. o.
527 Uo. 192. o. TM
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tankönyvek szükségessége is. A tankönyvkérdés egészen 1901-ig visszanyúlik, amikor

egy törvény megtiltotta, hogy a tanárok csak egy bizonyos könyvet tegyenek

kötelezővé tantárgyukhoz. Ennek dacára a tanárok egy része a saját maga által írt

könyvből tanított, ami a maga és a diák számára is a legkényelmesebb megoldást

nyújtotta.

Primo de Rivera hatalomra kerülése után vita bontakozott ki a középfokú oktatás

megfelelő új koncepciója körül. Különböző csoportok: liberálisok, konzervatívok,

katolikusok és progresszisták vázolták fel tervezeteiket.528 Ezekben természetesen

mindenki a saját érdekeinek megfelelő elemeket hangsúlyozta. Egy dolog azonban

világossá vált már a ’20-as évek legelején: reformra szorul az érettségi. Ezt nem csak a

század első két évtizedében végbement társadalmi-gazdasági változások indokolták,

hanem a középfokú oktatás tekintélyvesztése is. A legkülönfélébb újságok hasábjain

cikkeztek a reformtervekről, befolyásolva ezzel a közvéleményt. Az érettségi

tanulmányok során tagozatok kialakítása vált kívánatossá, de nem reál és humán

tagozatoké, hanem egyrészt klasszikus érettségire felkészítő tagozaté, amellyel a

felsőfokú tanulmányok megkezdhetők, másrészt olyan érettségire, amellyel (rövid

úton) munkát vállalhat a végzett diák.529 Az évekkel korábbi cikkekhez hasonlóan

ismét középpontba került többek között a tankönyvek kérdése, a tanárképzés, a

tanulmányok hossza, a vizsgák fontossága, minél több társadalmi réteg bevonása az

oktatásba stb.

A szocialista párt és a reformista pártok oktatási programjukat is tartalmazó

elképzeléseket fejtegettek a tízes évek végén. Ők úgy oldották volna meg a különböző

oktatási szintek közötti kapcsolat hiányát, hogy egyesített iskolát hoztak volna létre,

ahol egymáshoz szervesen kapcsolódik az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatás.

Természetesen a tanulmányok az érettségivel is befejeződhetnek, ekkor a

munkaerőpiac jelenti a kimenetet, és ilyen típusú érettségire van szükség.530 Ez  a

reform nem csak a konzervatív körök kritikája miatt nem valósulhatott meg, hanem

azért sem, mert az analfabetizmus leküzdéséhez iskolaépítésre volt szükség, s így az új

kormány a diktatúra létrejöttekor szükségszerűen az alapfokú oktatásra helyezte a

hangsúlyt.

528 López Martín, 1995: id. m. 81. o.
529 Morales: id. m. 195. o.
530 Uo. 196. o. TM
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I. 4. 5. 3. Az 1926-os érettségi reformhoz vezető út

A Közoktatási Tanács 1923. november 29-én kapott a Katonai Direktóriumtól egy

királyi  rendeletet,  melyben  arra  kérik  fel  a  testületet:  találja  meg  a  módját,  hogy

elkerülhetők legyenek a tankönyvekkel történő visszaélések. Állítson össze egy

kérdőívet a középfokú oktatással kapcsolatosan, továbbá indítványozza a középfokú

oktatás reformját.531 Már 1924 elején a Tanács közétett egy szakvéleményt, mely

tartalmazza a jövőbeni reform irányát.

„A középfokú oktatás – mondta ki a Tanács dokumentuma - az alapfokú oktatás

folytatásaként felkészíti a tanulót a nemzeti, társadalmi és emberi életre, továbbá a

serdülőt minden tevékenységében fizikailag, értelmileg és erkölcsileg is képzi; minden

igyekezettel azon van, hogy az ifjakat jellemes emberekké formálja, akik tudnak

erkölcsi felelősséget viselni, valamint hogy felkészítse a tanulókat az egyetemi

tanulmányokra.”532

A szakvélemény a tanulmányok megkezdésének korhatárát 10 betöltött életévhez

kötötte, a tanulmányok időtartamát pedig hét évben határozta meg; négy év általános

képzés, további három specializált év a reál vagy a humán tagozaton. A 17. betöltött

év után kapható kézhez az érettségi bizonyítvány. A tanulmányokat iskolán kívüli

tevékenységek egészítik ki, úgymint kirándulások, múzeum- és könyvtárlátogatások

stb.533 A tanulmányaikat folytatni nem kívánók számára pedig létre kell hozni egy

műszaki irányú érettségit, melynek előkészítése a negyedik évfolyamtól kezdődne. A

tananyag e tanulók számára egy bizonyos választott foglalkozás szakismereteivel

bővülne534, természetesen tudományos alapismeretekkel és ipari-kereskedelmi

gyakorlati képzéssel kiegészülve. A szakvélemény javaslata szerint ez utóbbi képzést

magas költségvonzata miatt érdemes lenne az ipari szakiskolákban folytatni.535 A

tantárgyakkal kapcsolatban annyit említett, hogy a spanyol nyelv és irodalom

oktatására valamennyi évfolyamon kerüljön sor, és a filozófia tantárgy is maradjon

531 Uo. 201. o., vö.: Díaz de la Guardia: id. m. 361. o. TM
532 López Martín, 1995: id. m. 83. o.
533 Morales: id. m. 204. o.
534 Uo. 204. o. TM
535 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 362. o.
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meg. Franciát az első négy évben oktassanak, német vagy angol nyelvet a reáltagozat

három évében, klasszikus nyelveket pedig a humán osztályokban stb.

A Közoktatási Tanács érettségi-reformra vonatkozó szakvéleménye az alábbi főbb

pontokat tartalmazza: középiskolák létesítése, lánygimnáziumok létrehozása; a

vizsgák számának csökkentése; a tanári kar összetételének javítása; tankönyvek;

kollégiumi oktatás, melynek során megvalósul az oktatás szabadsága; a középfokú

oktatás felügyelete; a gazdasági eszközök növelése. A szakvélemény úgy zárul, hogy

mindezen reformok végrehajtásához jelentős méretű gazdasági eszközökre van

szükség.536

A Közoktatási Tanács szakvéleményének előnyeit számos pontban felismerték, de

egyes pontokat erős kritikával illettek. Fölmerült, hogy a humán és a reáltagozat

különválasztását más országokban is bevezették, de ez a kísérlet rossz eredményekkel

zárult. Manuel Bartolomé Cossío tanácsos az alábbiakkal bővítette, ill. helyesbítette

volna a reformtervet: ő nem hét, hanem nyolc éves tanulmányokat tartott volna jónak,

ahol öt év után következne a specializáció, mégpedig három irányban: irodalmi,

tudományos és szakmai. Bevezette volna a zenét és a kétkezi munkát a tantárgyak

közé, és eltörölte volna a vallásoktatást, ami szerinte a család és az egyház ügye. A

latin és a görög nyelv tanulását szabadon választhatóvá tette volna. Ezenkívül

kívánatosnak tartotta minden tantárgy oktatását minden évfolyamon. A

lánygimnáziumok létrehozását szükségtelennek érezte, a koedukált középfokú oktatás

mellett tette le a voksát. Úgy érvelt, hogy a klasszikus iskolarendszer, mely elkülöníti

a nemeket, nem segíti elő a lányok magasabb részvételét a középfokú oktatásban. Sőt,

biztos volt abban, hogy a koedukált oktatásban a lányok is éppoly jól tudnak

szerepelni, mint a fiúk. A középfokú oktatás ingyenessége mellett állt ki, és egyetlen

záróvizsgát tartott szükségesnek. A középiskolák anyagi helyzetének javítása

természetesen szerinte is elsőrangú fontosságú. Ezeket a módosító javaslatokat a

Tanács plénuma elvetette.537

1924. áprilisában Madridban összeült a Katolikus Oktatás I. kongresszusa, ahol

felvázolták az érettségire vonatkozó elképzeléseiket, a vizsgarendet, a tantervet, a

tankönyveket stb. illetően. Az alábbi következtetéseket fogalmazták meg: szükséges a

magániskolák széleskörű szabadságának bírálata; 7 éves tanulmányok az érettségi

536 Morales: id. m. 204-205. o.
537 Uo. 206.o., vö. Díaz de la Guardía: id. m. 366. o. TM
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megszerzéséhez, mely felöleli az általános műveltséget és a specializációt is; a vizsgák

számának csökkentése, a hittan kötelező oktatása minden évfolyamon; a tantervek és a

könyvek ellenőrzése.538

Ezekből a széles körben vitát kiváltó tervezetekből kristályosodott ki az évek

folyamán az az érettségi reform, amelyet már csak a Polgári Direktórium ideje alatt

léptetett életbe a minisztertanács és természetesen a diktátor, Primo de Rivera

beleegyezésével a beiktatott oktatási miniszter, Eduardo Callejo. A törvény nem

csupán szakmai szempontból készült. A politikának, sőt magának a diktátornak is

jelentős szerepe volt a megformálásában, mint ahogy azt Eduardo Callejo egy párizsi

találkozásukkor elmesélte a Franco korszak nemzetnevelési miniszterének, a Primo de

Rivera oktatási koncepcióival a maga idején gyakran szembeforduló Pedro Sainz

Rodrígueznek.539 A törvényben már tetten érhető a diktatúra korábbi nyers

ideológiájának világnézeti koncepcióvá formálódása, és ez teljes bizonyossággal

Callejo-hoz kötődik. A fent említett tervezeteket nem tudták a maguk teljességében

átültetni a valóságba, mert bizonyos pontokhoz hiányzott a kellő gazdasági erő (pl. a

tantárgyak számának növeléséhez szükséges lett volna a tanárok létszámának emelése

is, amelyhez nem volt meg a költségvetési fedezet).540

A törvényszöveg expozéjában az állt, hogy az érettségi „létező probléma, mely

érdekli a közvéleményt, és a kormányzat részéről is különös figyelmet érdemel”.541

Kifejezésre juttatta azt is, hogy „nem szabad az érettségi tanulmányoknak pusztán az

egyetemre felkészítenie, hanem azok számára is megfelelő képzettséget és

végzettséget kell nyújtania, akik nem akarják folytatni tanulmányaikat.”542

Egyszersmind a középosztály és a lányok sokak által vitatott beiskolázását tartja

kívánatosnak.

Természetesen  a  politikai  erő a  katolikus  egyház  oldalán  állt,  a primoriverista

kormányzat őket támogatja, a liberálisok elképzelései háttérbe szorulnak. A legjobb

példa erre, hogy a diktatúrában relatív nyugvópontjára ért a több évtizedes vita a

tankönyvek használatáról. A hatalom érdekeit és oktatáspolitikai koncepcióját eszerint

az szolgálja a legjobban, ha minden tantárgyból egyetlen érvényes és oktatandó

538 López Martín, 1995: id. m. 86. o.
539 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 389. o.
540 Uo. 366. o. DG
541 C.L.I.P., 1926, 508. o.
542 Uo. 508. o. CLIP
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tankönyv áll az érettségi tanulmányokat folytató tanulók rendelkezésére.543 Ennek

megfelelően az egyházi körök szokatlan lelkesedéssel fogadták a reformot, amelynek

értelmében a katolikus dogma is védelem alá került. A konzervatív körök a kötelező

tankönyvek előnyeit hangsúlyozták: több gyermekkel rendelkező családok számára

megtakarítást jelent, lehetővé teszi az ifjúság számára ártalmas eszmék kiszűrését,

gondoskodik a tudomány egységesítéséről és meghonosításáról, megkönnyíti a

tanárok számára a tanmenet éves megtervezését stb.544 Ezzel összhangban a hatalom

ugyanazt mondta, mint az alapfokú oktatás esetében: az államnak szabályoznia kell az

ifjúság gondolkodását – jelen esetben a kötelező tankönyvekkel –, hogy

kidomborodjon az oktatás erkölcsi, vallási és hazafias jellege. A liberálisok

természetesen az oktatás szabadsága ellen elkövetett merényletnek tartották a kötelező

tankönyveket,545 hiszen az oktatás így az állam monopóliumává válna. Állandóan

visszatérő érv volt, hogy külön tankönyvből tanuljanak azok, akik az érettségi után

egyetemi tanulmányokat kívánnak folytatni és azok, akik általános műveltségüket

kívánják bővíteni.546

Lehet mondani, hogy az egységes tankönyv, egyáltalán a tankönyv Primo de Rivera

rögeszméje volt, amelyet már évek óta meg kívánt valósítani, az oktatási reform egyik

legfontosabb kérdésének tartva azt. Az egységes tankönyveket az alap- és a középfokú

oktatásban is szükségesnek tartotta. Elképzelsei szerint az állami nyomdában

készülnének az előzetes feltételeknek megfelelő könyvek. Különösen a

történelemkönyvek esetében tartotta fontosnak a hangsúlyos patriotizmust.547

1924. január 21-én a Közoktatási Tanács előtt fejtette ki Primo de Rivera ezzel

kapcsolatos gondolatait. Többek között ekkor szólt arról, hogy „a vallásos és hazafias

oktatás a legegyszerűbben úgy ellenőrizhető és kivitelezhető, ha egyetlen tankönyv

van forgalomban az iskolákban”. Ez egyfajta gondolati egységet biztosít egész

Spanyolországnak, de gondoskodik a fiatalság helyes erkölcsi, vallási és hazafias

neveléséről is. Ez az ideológiai kontroll legklasszikusabb példája. A serdülő

korosztályt a hatalom által ellenőrzött tankönyvekből, a hatalom által gondosan

543 López Martín, 1995: id. m.  94. o.
544 Francisco Canes Garrido: El debate sobre los libros de texto de Secundaria en España (1875-1931).
In: Revista Complutense de Educación (Madrid), vol.12, nº 1 (2001), 390. o.
545 López Martín, 1995: id. m.  94-96. o.
546 Morales: id. m. 201. o.
547 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 369. o.
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kiválogatott „homogenizált és nemzeti elkötelezettségű” tanári kar oktatja olyan

szellemben, hogy a hatalommal szemben megfogalmazott eszmék véletlenül se

kerülhessenek be az oktatásba. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a sajtó világában már

bevezetett cenzúra ezzel az autoriter intézkedéssel az oktatáspolitikába is átkerült.548 A

diktatúra viszonya a középfokú oktatáshoz kísértetiesen hasonlít az alapfokú

oktatásban leírtakhoz. Itt már jóval kevesebb diákot és tanárt érint a rendelkezés, de a

tudásszint jóval magasabb. Ezen a tudásszinten sem enged azonban nagy szabadságot

a diktatórikus kontroll, mégis ezúttal már törvényi úton is szabályoz. Elsőként előírja

az egységes tankönyvet, aztán fogadtatja el az érettségi reformot.

A kötelező tankönyveket az 1926. augusztus 23-án napvilágot látott királyi

dekrétumban iktatták törvénybe.549 A dekrétum előszava kimondja, hogy „a

tankönyveket irodalmi (azaz kasztíliai) nyelven kell megírni, keresztény

szellemiségben, az államvallás elveit szem előtt tartva”. Ezen kívül „érződjék belőle a

hazaszeretet és a fennálló politikai berendezkedés iránti tisztelet”.550 Minden, a

kétciklusú érettségi tantervében szereplő tantárgyat a kötelezően előírt tankönyvből

kell oktatni.

A Közoktatási Tanács ezúttal óvatosan fékezni próbált. Szakvéleménye szerint

helytelen bevezetni a kötelezően használatos tankönyvet. A könyvek pedagógiai

ellenőrzését pedig a Királyi Akadémia a Közoktatási Tanáccsal egyetemben hajtaná

végre. A középiskolai tantestületek jogkörébe kéne utalni annak eldöntését, hogy

szakmailag mely könyvek felelnek meg az oktatáshoz. Miután a királyi dekrétum

napvilágot látott, hosszadalmas sajtópolémia bontakozott ki a politikai paletta széles

skáláján. Az El Socialista című lap illusztrációja úgy ábrázolja a tankönyvet, mint „a

műveltség hivatalos bibliáját, amelyet mindenkinek meg kell tanulnia, aki szeretné

megszerezni az érettségi bizonyítványt”551.  A  szocialisták  szerint  a  könyv  a  tanár

segédeszköze, nem megfordítva.552 A tanári szabadság megfosztásáról és tudományos

diktatúráról beszéltek.553 A konzervatív lapok is számos kifogást emeltek a

rendelkezés ellen. A Könyvkamara elnöke és titkára tiltakozó beadványt küldött az

548 Uo. 367. o. DG
549 López Martín, 1995: id. m. 97. o.
550 C.L.I.P., 1926, 499. o.
551 El Socialista 1926. augusztus 24.
552 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 394. o.
553 Canes Garrido: id. m. 390. o.
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Oktatási Minisztériumnak. Ebben kifejtették, hogy az egyetlen tankönyv sok esetben a

munka és az egyéni kutatás rovására menne, mind a diák, mind a tanár esetében,554

mivel korlátozza a szellem szabadságát, továbbá a rövidtávú tudományos

felfedezéseknek is gátat vetne, hiszen a könyveket csak ötévente vizsgálnák felül.555

Ebben az időben Európában másutt is számos szakmai kérdés merült fel a

középiskolai oktatás megreformálásáról. E problémákat 1913-tól kezdve az ún.

Középfokú Oktatás Nemzetközi Kongresszusain vitatták meg. Ezek a kongresszusok

évről-évre más-más európai városban kerültek megrendezésre (1913: Gent, 1920:

Straßburg, 1921: Párizs, 1922: Luxemburg, 1923: Prága, 1924: Varsó stb.). E

kongresszusok döntései kihathattak a spanyol oktatáspolitikai reformfolyamatokra is.

Az 1924-es hatodik kongresszuson, Varsóban arról értekeztek, hogy az alapfokú

oktatást kétféle oktatás kell, hogy kövesse; egy normál középfokú és egy szakmai

középfokú oktatás.556

I. 4. 5. 4. Az 1926-os érettségi reform (Callejo-terv)

Mint a fenti fejezetekből is kiderült, az érettségi reform gazdasági, pedagógiai és

társadalmi okok miatt is időszerű volt. A Callejo-féle érettségi reform tartalmát

tematikai bontásban az alábbi királyi rendeletekkel, dekrétumokkal és körlevelekkel

lehet körvonalazni:

Tantervek:

- A tantervekről: 1926. augusztus 25-i királyi dekrétum

- órarend rögzítéséről: 1926. szeptember 3-i királyi dekrétum

Időtartamok:

- 1926. augusztus 28-i királyi dekrétum (az érettségi alkalmazásáról)

- 1926. szeptember 29-i királyi dekrétum (a Szabályzat megszerkesztésének

alapjairól)

- 1927. július 7-i királyi dekrétum (a középiskolák gazdasági testületeinek

újjáalakításáról)

554 Morales: id. m. 233. o.
555 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 400. o.
556 Toledano Morales: id. m. 186. o.
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- 1927. szeptember 20-i királyi dekrétum (tanrenden kívüli foglalkozásokról)

- 1928. szeptember 28-i királyi dekrétum (a kollégiumi tanrenden kívüli

foglalkozásokról)

- 1927. augusztus 16-i körlevél (tanrenden kívüli foglalkozások alapszabályáról)

Beiratkozás és vizsga:

- 1926. október 9-i királyi dekrétum (beiratkozás az új érettségi tanulmányokra)

- 1927. május 23-i királyi dekrétum (vizsgaszabályzatról)

- 1927. június 7-i királyi rendelet (beiratkozás szabályzatáról)

- 1928. május 19-i királyi rendelet (szabadoktatás beiratkozási díja 5 peseta)

- 1928. január 25-i királyi rendelet (az egyetemi szintű érettségi vizsgarendjének

szabályozásáról)

Tankönyvek és kérdőívek:

- 1926. augusztus 23-i királyi dekrétum (tankönyvekről)

- 1926. szeptember 1-i királyi rendelet (szabályozás az átmenetről)557

A reform fő elképzelése az volt, hogy a középfokú oktatás az alapfokú oktatással az

általános szintű érettségin keresztül olvadjon össze, és az általános tudás bővítésén túl

közelítsen a felsőfokú tanulmányokhoz az egyetemi szintű érettségi évfolyamai során.

Amikor aztán 1926 nyarán életbe lépett a Plan Callejo (Callejo-terv) néven

ismertté vált reform, mely bevezette a kétciklusú érettségit, szinte azonnal a

támadások kereszttüzébe került. A liberálisok kifogásolták, hogy miért lett kötelező

tantárgy a hittan, miért nincs a középfokú oktatásnak mélyebb kapcsolata az általános

iskolai oktatással stb. Fő kifogásuk szerint ez a reform sem mentes a hatalom

ideológiai ellenőrzésétől.558

1926. augusztus 25-én végre napvilágot látott az érettségi reformjáról szóló

törvényerejű királyi dekrétum.559 Preambulumában az alábbiakat olvashatjuk (az

eredeti szöveg megtalálható a Függelékben):

„A középfokú oktatás, mint az általános műveltség terjesztésének, hivatásra és a

magasabb fokú tudásra történő felkészítésnek eszköze, nem csak a pedagógiai

557 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 370-371. o., vö. a C.L.I.P. adott évfolyamaival
558 López Martín, 1995: id. m. 46. o.
559 C.L.I.P., 1926, 508-518. o., vö. Historia de la Educación… id. m. 218-227. o.
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tantárgyban képzettek és jártasak számára fontos, hanem a középosztály nagy

többségének és a lányok egyre növekvő beiskolázásának is olyan létező problémája,

mely a közvélemény széles rétegét érdekli, és emiatt a kormányzat részéről kiemelt

figyelemben részesül. Az érettségi tanulmányok hibái közismertek és széles körben

publikáltak: nevezetesen széttagoltsága és a többi oktatási foktól való függetlensége, a

vizsgák nyomasztó és túlzott száma, sok tanuló számára a költséges és hosszú

tanulmányi idő; ezek pártatlan és objektív ismérvek alapján történő kijavítása sürgős

kérés (…)

Az érettségi azonban, mely egyfelől kiegészíti az alapfokú tanulmányokat, másfelől

felsőfokú tudást is közvetít, nem lehet csupán az egyetemi karokra történő felkészítés,

hanem döntő fontossággal kell bírnia mindazok számára is, akik nem kívánják

folytatni tanulmányaikat.”

Az 1926-os érettségi megpróbált megfelelni a növekvő igényeknek, és egyben a

lányok középfokú oktatásban történő részvételét is segítette.560 Egyszersmind az 1903-

as érettségi hibáit is mindenképpen orvosolni akarták általa. Elvárás volt, hogy az

érettségi tanulmány kapcsolódjon az alapfokú oktatáshoz és a felsőoktatáshoz; ne

legyen túlzott számú vizsga; a tanulás ne legyen túl költséges és hosszadalmas a

diákok számára. Ebben a rendszerben megszületett a felvételi vizsga is a középiskolai

tanulmányok megkezdéséhez. „Az érettségi tanulmányok – szögezték le – kiegészítik

az általános iskolában megszerzett tudást, de nem pusztán az egyetemi tanulmányokra

készítenek fel, hanem szélesebb körű tudást és ismereteket adnak azok számára is,

akik nem akarják folytatni tanulmányaikat, de általános iskolai műveltségüket emelni

akarják.” Ezeknek a tanulóknak találták ki az általános szintű érettségit (Bachillerato

elemental), mint a maga keretén belül teljes képzést és általános műveltséget adó

iskolatípust, amiből azonban később tovább is lehet lépni a magasabb szintű

képzéshez. Időtartama három évre csökkent a korábbi hat évvel szemben, a tantárgyak

számát csökkentették, ezáltal az addig megkövetelt harminc vizsga helyébe csak az a

néhány lépett, melyekkel a tantárgycsoportokat teljesíteni tudták. Ez a típusú érettségi

újdonságot jelentett Európában, mindaddig ismeretlen volt a középfokú oktatásban.561

560 García Hoz: id. m. 62. o.
561 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 373. o.
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Aki letette az általános szintű érettségi vizsgát, jogosulttá vált az egyetemi felvételi

szintű érettségi (Bachillerato universitario) megkezdéséhez, mely felkészít az

egyetemi tanulmányokra. Ez két tagozatra oszlik, van egy bölcsész (humán) és egy

természettudományos (reál) tagozat. Ez az iskola is három éves. Az első évben együtt

van a két tagozat, majd a másik két évben készülnek fel intenzíven az egyetemi

tanulmányokra. A humán tagozaton a latin nyelv és irodalom kötelező két éven át. A

tanulmányok befejezése az emelt szintű érettségi fokozat megszerzésével járt, ami

egyben belépő volt az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez. Ezt a Spanyolországban

első ízben bevezetett kétciklusosságot a tudomány és a technika fejlődésének igényei

váltották ki.562

A törvényerejű rendelet 2.§-a most már úgy rendelkezett, hogy mindazok

megkezdhetik középiskolai tanulmányaikat, akik betöltötték tízedik életévüket, és a

felvételi vizsgán eredményesen szerepeltek. A vizsgabizottság öt személyből állt:

három középiskolai tanár és két általános iskolai tanító (az egyik állami iskolai a

másik magántanító). A reform támadói kritizálták azt, hogy a kapcsolat a két oktatási

szint között nem szerves, csupán annyi, hogy tanítók és tanárok is részt vesznek a

felvételi vizsgabizottságban.563

A 3.§ szerint a felvételi vizsga az alábbi részekből állt: az írásbeli részben

tollbamondás Cervantes „Az elmés és nemes don Quijote” c. regényéből és ennek

nyelvtani elemzése, különös hangsúllyal a helyesírásra. Számtani feladatok megoldása

a négy matematikai alapművelettel, az egész számok halmazán belül. A szóbeli

részben egy kasztíliai spanyol szöveg felolvasása, ügyelve a helyes kiejtésre és

hangsúlyozásra. Hittan, számtan, jólneveltség és udvariasság, Spanyolország földrajzi

és történelmi alapismeretei. A gyakorlati részben a feladat egy természetes vagy

mesterséges hétköznapi tárgy elemzése és Spanyolország térképének ismerete.

A dekrétum 4.§-a értelmében az általános érettségi tanulmányok során az alábbi

tantárgyakat kell elvégezni tantárgyanként heti három órában:

Általános szintű érettségi

Első évfolyam:

562 García Hoz: id. m. 62. o.
563 López Martín, 1995: id.m. 102. o.
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- Egyetemes földrajzi és történelmi alapfogalmak,

- számtani műveletek,

- tudományos, ipari és művészeti szakkifejezések,

- hittan,

- francia.

Második évfolyam:

- Amerika földrajzi és történelmi alapfogalmai,

- geometriai műveletek,

- fizikai-kémiai alapismeretek,

- spanyol irodalomtörténet,

- hittan,

- francia.

Harmadik évfolyam:

- Spanyolország földrajza és történelme,

- természettörténet,

- élet- és egészségtan,

- erkölcsi és polgári kötelességek és jogi alapismeretek,

- francia.

A gyakorlati tanulmányokat az alábbiak szerint határozták meg az érettségi reform

és az azt kiegészítő 1926. november 3-án kelt királyi rendelet szerint. (A zárójelben

feltüntetett számok a heti óraszámot jelzik):

Általános szintű érettségi tanulmányok

 Első évfolyam:

- Kasztíliai írók és költők olvasása, hangtani és kiejtési feladatokkal (3)

- Szépírás és helyesírás (3)

- Testnevelés, séta és különböző sportjátékok (6)

Második évfolyam:
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- Tollbamondás helyesírási és nyelvtani elemzési gyakorlatokkal (3)

- Gépírás (3)

- Geometrikus rajz, területek, épületek, tárgyak grafikai ábrázolása (3)

- Testnevelés és különböző sportjátékok (6)

Harmadik évfolyam:

- Fogalmazás (3)

- Gyorsírás (3)

- Térképek és rajzok értelmezése, grafikonok használata, távolságmérés, útvonal-

szerkesztés stb. (3)

- Testnevelés, séta és különböző sportjátékok (6)564

A neveléstörténész García Hoz szerint ez volt az első olyan tanterv, amely a

tantermi oktatáson kívül a gyakorlati oktatásra is nagy hangsúlyt fektetett. Ezért

vannak gyors- és gépíró órák, nyelvtani elemzések, térképhasználat stb.565

A hittan nem vizsgatantárgy, de az órai jelenlét kötelező. Így akarták maximalizálni

az órára történő beiratkozást. A szülők ugyanakkor kérhették gyermekük felmentését a

tantárgy oktatása alól, arra hivatkozva, hogy más felekezethez tartoznak. Hogy a

vizsgák számát csökkentsék, a tanulók maguk dönthették el, hogy

tantárgycsoportonként kívánnak vizsgázni, vagy pedig záróvizsgát tesznek. A vizsgák

a középiskolákban folytak, három egyetemi tanár előtt. A tantárgyankénti vizsgáért

külön-külön vizsgadíjat kellett fizetni.

A tantárgyakat a következő hét tantárgycsoportba osztották be:

Első csoport: földrajz és történelem (mindhárom tanév)

Második csoport: francia (mindhárom tanév)

Harmadik csoport: számtan és mértan

Negyedik csoport: fizika és kémia

Ötödik csoport: tudományos, ipari és művészeti szakkifejezések

564 Uo. 106. o. LM
565 Morales: id. m. 212. o., vö: García Hoz: id. m. 63. o.
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Hatodik csoport: természettörténet, élet- és egészségtan

Hetedik csoport: irodalomtörténet, erkölcsi és polgári kötelességek, jogi

alapismeretek.

Vizsgára a 12. év betöltése után jelentkezhettek a diákok, azaz a második osztály

elvégzése után, záróvizsgára pedig a 13. év betöltése után. Amennyiben egy vagy két

vizsgát nem teljesítettek, akkor pótdíj ellenében – a beiratkozási díj negyede –

szeptemberben újból vizsgázhattak. Ha három vagy annál több tárgyból kapott valaki

elégtelent, akkor a következő év júniusában ugyancsak pótdíj ellenében - a

beiratkozási díj fele – újabb záróvizsgát tehettek. Aki mindegyik tantárgycsoportot, ill.

a záróvizsgát letette, megkapta az alapszintű érettségit tanúsító bizonyítványt, mely

egyben feljogosította az érettségizetteket, hogy megkezdjék tanulmányaikat az

egyetemi felvételi szintű érettségi bizonyítvány megszerzéséért. Aki kitűnőre

vizsgázott, automatikusan bekerülhetett az egyetemi szintű érettségi tanulmányok

második évfolyamára, az általa választott tagozatra.

Az emelt szintű „egyetemi” érettségi tanulmányok is háromévesek, egy év közös

majd, két év humán-, ill. reáltagozat. A tananyag a 9.§ szerint a következő (a

zárójelben látható számok a heti óraszámot jelentik):

Egyetemi szintű érettségi tanulmányok

Első (közös) évfolyam:

- latin nyelv (6),

- algebra és trigonometriai alapfogalmak (3),

- politikai földrajz és gazdaságföldrajz (3),

- a spanyol civilizáció egyetemes története (6),

- mezőgazdaság (3).

Ennek az évfolyamnak az elvégzése után választhatták a tanulók a humán vagy a

reál tagozatot, vagy elvégezhették ezeket egymás után is. Akik az alapszintű érettségi

záróvizsgát kitűnőre tették le, egyidejűleg végezhették mindkét tagozatot.566

566 Uo. 214. o. TM
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Humán tagozat (Sección de letras)

Első évfolyam:

- latin nyelv (második tanév) (6),

- komparatív spanyol irodalom (6),

- pszichológia és logika (6),

- választott nyelv: angol, német vagy olasz (3).

Második évfolyam:

- latin irodalom (6),

- erkölcstan (6),

- választott nyelv: angol, német, vagy olasz (második tanév) (3)

Reál tagozat (Sección de Ciencias)

Első évfolyam:

- számtan és algebra (6),

- fizika (6),

- földtan (6),

- angol, német vagy olasz (választott tantárgy) (3)

Második évfolyam:

- mértan és trigonometria (4),

- kémia (4),

- biológia (4),

- választott nyelv: angol, német, vagy olasz (második tanév) (3)

Gyakorlati tanulmányok
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Minden tantárgyhoz tartozott gyakorlati képzés, melyet délután bonyolítottak le a

laboratóriumokban vagy a szemináriumokon, a tanársegédek vezetésével. Ennek célja

a tananyag átismétlése volt, késő délutáni szakkollégiumi jelleggel.

Minden évfolyamon volt testnevelés, kirándulás és különböző sportjátékok.

A tanulók  tantárgyanként,  vagy  tantárgycsoportonként  vizsgázhattak.  A harmadik  év

végén a tanulók záróvizsgát tettek, melynek helyszíne az egyetem. A vizsgabizottságot

öt tanár alkotta: három egyetemi oktató (humán vagy reál szakos), egy középiskolai

szaktanár és egy a hivatalos oktatásban részt nem vevő, de tudományos fokozattal

rendelkező tanár.

A tantárgycsoportok a következők voltak:

Humán tagozat:

Első csoport: latin nyelv (két tanév)

Második csoport: politikai földrajz és gazdaságföldrajz, a spanyol civilizáció

egyetemes története

Harmadik csoport: pszichológia, logika és erkölcstan

Negyedik csoport: spanyol és latin irodalom

Ötödik csoport: választott nyelv – angol, német vagy olasz (két tanév)

Reál tagozat:

Első csoport: számtan és algebra, mértan és trigonometria

Második csoport: mezőgazdaság

Harmadik csoport: fizika és kémia

Negyedik csoport: földtan és biológia

Ötödik csoport: választott nyelv – angol, német vagy olasz (két tanév)

Aki mindegyik tantárgycsoportot, ill. a záróvizsgát letette, megkapta az egyetemi

szintű érettségit tanúsító bizonyítványt (humán érettségi, ill. reál érettségi). Aki

megszerezte ezt, és betöltötte a 16. életévét, felvételt nyert az egyetemre. Aki

reáltagozaton végzett, az orvostudományi karra, a természettudományi karra, vagy
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gyógyszerész karra, a humán tagozaton végzettek pedig a jogi karra, ill. a bölcsészkar

különböző szakjaira kerülhettek be.

A miniszter az általános iskolai tanítók és az egyetemi oktatók bevonását a

középfokú oktatás vizsgarendszerébe azzal a céllal tette meg, hogy ekképpen

megvalósítsa Spanyolországban a közoktatás egységét.567 Azzal viszont egyes

korabeli vélemények szerint a középiskola tekintélyvesztését idézte elő, amikor az

egyetemi szintű érettségi záróvizsgájára jobbára egyetemi oktatókat ültetett.568

Ha összevetjük a kétfajta érettségit, számos ponton találhatunk eltérést az 1903-as

és az 1926-os szabályozás között. Egyik legfontosabb, hogy az előbbiben szabadon

választott tantárgy volt a hittan, az utóbbiban pedig kötelező. Ha a humán tárgyakat

tekintjük, azt tapasztaljuk, hogy az irodalomoktatás visszaszorult, a történelemoktatás

ellenben jelentősen kibővült. Addig két évfolyamon hat órában tanítottak történelmet,

ezúttal  már  négy  évfolyamon összesen  15  órában  került  sor  a  történelem oktatására.

Világnézeti szempontból ez a diktatúra elemi érdekeit volt hivatott szolgálni. A latin

nyelvet az általános képzésben csökkentették, a humán tagozaton emelt óraszámban

oktatták. Az élő nyelvek kiemelt óraszámban történő oktatása volt a Callejo-terv

legnépszerűbb újítása.569 1927 februárjában létrehozták az Élő Nyelvek

Középiskoláját.570 A francia nyelv három tanévben volt kötelező és megjelent a

második idegen nyelv is az egyetemi érettségi tanulmányok utolsó két évfolyamán.

Bár itt is felhozták kritikaként, hogy más országokban hat-nyolc évfolyamon oktatnak

idegen nyelveket.571

Az első évfolyamon újonnan bevezetett „Tudományos, ipari és művészeti

szakkifejezések” óra572 a későbbi tanulmányokhoz adott alapismereteket, azonban az

öt évvel későbbi módosításnál eltűnt a tantervből és soha nem is került többé elő.573

A gyakorlati képzés szintén újdonságként hatott 1926-ban, még ha bizonyos esetekben

elégtelennek is bizonyult a mennyisége.574

567 Uo. 215. o. TM
568 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 372. o.
569 Miguel Beas Miranda – María Eugenia Fernández Fraile: Institucionalización del francés en España:
Breve perspectiva histórica (1700-1936). In: Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, nº 2,
1995, 17. o.
570 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 395. o.
571 Uo. 378. o. DG
572 A  tanórához  tartozó  tankönyv  –  Agustín  Serrano  de  Haro:  Terminología  científica,  industrial  y
artística. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
573 García Hoz: id. m. 63. o.
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A diktatúra kettőssége az oktatáspolitika újításaiban is megnyilvánult. A hatalom

egyszerre konzerválni és modernizálni kívánó hozzáállása a meghozott törvényekben

érhető tetten. Ragaszkodtak a hagyományokhoz, a tradíciók mély elsajátítását építették

be a tantervekbe, és ezzel együtt a modern nyelvek tanítása felé fordultak. A

legkonzervatívabb körök a számos újítás miatt, a liberálisok pedig a tradíciók

megőrzése miatt támadták ezen törekvéseket. Pl. a hittanoktatás kötelezővé tétele

miatt a liberális körök indítottak ádáz küzdelmet a reform ellen, a legkonzervatívabb

csoportok pedig még nagyobb mértékben követelték volna meg a hittanoktatás

jelenlétét. Ez csak egy kiragadott példa arra, hogyan került az intézkedés révén két tűz

közé a kormányzat. Az érettségi reform a diktatúra hátralévő éveiben folyamatos

módosításokon ment keresztül, de amíg hatályban volt, nem elégítette ki

maradéktalanul a társadalom valamennyi csoportjának igényeit. A következő

fejezetben azt vizsgálom, konkrétan mely hiányosságokat kérték számon a kormánytól

az érettségi reform kapcsán.

I. 4. 5. 5. A Callejo-terv bírálata

Az érettségi és a tankönyvügyi reform bevezetése után a bírálatok valóságos

össztüze zúdult a reformintézkedésekre és a reformon keresztül a kormányzatra is. Az

El Sol című lapban ugyan megjelentek méltatások is azzal kapcsolatban, hogy a

reform gazdaságos, hiszen olcsó tankönyvekből kell eztán tanulni, de több volt a

negatív kritika.575 A kritikai megjegyzések számos helyről érkeztek, a sajtó

képviselőitől, a tanároktól és a szülőktől egyaránt. A bírálatok eleinte igazi politikai

nyomást nem gyakorolhattak, mert a Tanácsadó Nemzetgyűlés csak 1927-ben nyitotta

meg kapuit.

Az érettségi reformmal szorosan összefüggő tankönyvreform éppen úgy bántotta a

politikusokat, mint a tanárokat, akik a tudomány megbénítását és a tudományosság

állam által gyakorolt ellenőrzésének létrejöttét látták a kötelezően előírt

574 López Martín, 1995: id. m. 110. o.
575 Juan Antonio Lorenzo Vicente: Teorías acerca de la segunda enseñanza en el periodo comprendido
entre 1923 y 1936. Los planteamientos de la iglesia católica y del profesorado oficial. In: Historia de la
Educación. 2005, 311. o.
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tankönyvekben.576 A szülők nagy része viszont a tanulás költségének csökkentését

látta a tankönyvreformban, és elégedetten fogadta azt.577

A diktatúrához közel álló személyek éppen úgy támadták az érettségi reform egyes

pontjait, mint az ellenzéki csoportok. Az érettségi reál és humán tagozatra történő

kettéágazása, a tanulmányok szakmaiságának hiánya és főként a hittan oktatása volt a

fő vitatéma.

Az érettségi kettéágaztatása felvetette az alapvető problémát, hogy tulajdonképpen

mi a cél vele: az újfajta érettségi inkább kapunyitás vagy szelekció? Sokan visszalépést

láttak benne, az elitképzés előtérbe kerülésének tartották.  Kritizálták,  hogy  a

tantárgyak tanítása nem folyamatosan szerepel az egyes évfolyamok tanrendjében, pl.

a matematika első két éves tanítása után a harmadik évfolyamon kimarad, és a

negyedikben kerül újra elő. Ugyanez történik a fizikával és a kémiával is, amelyek a

második évfolyam után két éves kihagyással kerülnek csak újból elő a

reáltagozaton.578 A kívánság az volt, hogy a főtantárgyak folyamatosan szerepeljenek

a tanrendben.

A spanyol nyelvtan gyakorlatilag eltűnt a középfokú oktatásból, ami Sáinz

Rodríguez visszaemlékezése szerint a középfokú oktatás egyesületeinek 1926-os

párizsi kongresszusán nagy meglepetést okozott.579 Callejo  úgy  védekezett,  hogy  a

hangtan, a helyesírás és a kiejtés be van építve a gyakorlati képzésbe. A gyakorlati

képzés azonban a délutáni foglalkozások keretében zajlott, amelyek nem olyan

színvonalon folytak, mint a tantermi előadások. Így Callejo reménye, hogy az oktatás

elméleti szintjét a gyakorlati foglalkozások kiegészítik és megerősítik, ábránd

maradt.580 Sainz Rodríguez azt is nehezményezte, hogy az alapfokú érettségi

képzésből teljesen kimaradt a latin nyelv, csak a negyedik évfolyamon oktatták;

ugyancsak helytelenítette, hogy Amerika történelmének oktatása megelőzte időben

Spanyolország történelmének tanítását.581

Erősen kritizálták azt az eljárást is, hogy 13 éves gyermekeket állítanak olyan

döntéshelyzet elé, melyre ebben az életkorban még nem tudnak határozottan

576 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 398. o.
577 Uo. 399. o. DG
578 Morales: id. m. 245. o., vö.: Díaz de la Guardia, 1988: id. m. 378. o.
579 Morales: id. m. 246. o.
580 Díaz de la Guardia, 1988: id. m. 376. o.
581 Morales: id. m. 248. o.
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válaszolni, nevezetesen, hogy reál, vagy humán tagozaton akarják-e folytatni

tanulmányaikat.582 Ez a – valószínűleg inkább szülői – döntés a gyermekek sorsát,

későbbi tanulmányait egy életre befolyásolhatja. Maga Ramiro de Maeztu is

kárhoztatta a reál és humán tagozatok tananyagának kizárólagosságát; úgy érezte „a

reál tagozaton van helye a humán tanulmányoknak is és megfordítva”.583

Kritikával illették azt az eljárást, hogy a régi és az új érettségi között nincs átjárás,

nem adtak átfutási időt a régi rendszer szerint tanulmányaikat megkezdetteknek.

Emiatt óriási sajtókampány indult a reform elnapolására.584

Az 1927. április 16-i királyi rendelet – részben a bíráló hangok miatt, amelyek nem

egyszer a rendszer tekintélyes támogatóitól érkeztek – a Közoktatási Tanács

szakvéleményére alapozva módosította a különböző szakiskolákban az általános szintű

érettségi tanulmányok vizsgatantárgyait. Az alábbi tantárgyakat tették kötelezővé a

rendelkezés szerint minden egyes tanuló számára, aki bizonyítványt kívánt szerezni:

A tanítóképzőkben:

- egyetemes földrajzi alapismeretek, egyetemes történelmi és ókortörténeti

alapismeretek

- számtani és mértani alapismeretek és gyakorlatok

- hittan és hittörténet (első évfolyam)

- hit- és erkölcstan (második évfolyam)

- francia (első évfolyam)

- francia (második évfolyam)

- fizikai és kémiai alapismeretek

- spanyol irodalomtörténet

- Spanyolország földrajza és történelme

- természettörténet

- élet- és egészségtan

A kereskedelmi szakközépiskolákban:

- egyetemes földrajz és történelem, Spanyolország földrajza és történelme

582 Canes Garrido: id. m. 388. o.
583 López Martín, 1995: id. m. 114. o.
584 Morales: id. m. 249. o.
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- számtani és mértani alapok

- francia (első évfolyam)

- francia (második évfolyam)

- alkalmazott fizika és kémia

- nyersanyagok, a természettörténet tantárgycsoporthoz

Az ipari szakközépiskolákban:

- számtan és mértan

- sík- és térgeometria

- francia (első évfolyam)

- francia (második évfolyam)

- általános fizika és kémia

A tengerészeti szakiskolákban:

- számtan

- mértan.

A katonai tanintézetekben megfelelőnek érezték az előírt tantárgyakat.585 Nem egyedi

esetről volt szó, mert egy évvel később bizonyos más iskolákban szintén sor került a

követelményekhez igazított újabb vizsgatantárgyak beiktatására. Pl. a málagai katonai

akadémia és a tengerészeti középiskola további gyakorlati (rajz) és jogi ismeretek

elsajátítását jelölte meg felvételi előfeltételként.586

A munkáját 1927-ben megkezdő Tanácsadó Nemzetgyűlésben (Asamblea Nacional

Consultiva) elhangzott kritikák egy részét megfogadva az 1929. szeptember 27-én kelt

királyi rendelet rendelkezett adott tantárgyakból a különbözeti vizsga lehetőségéről:

lehetővé tették, hogy a humán tagozaton végzettek a reáltagozaton is tehessenek

záróvizsgát és megfordítva.587 Igaz: a kormány tevékenységét bíráló felszólalás

elenyésző számban hangzott el a Nemzetgyűlésben, oktatáspolitikai vonatkozású

pedig csupán néhány, azok is Sáinz Rodríguez részéről, aki rögtön a Nemzetgyűlés

első ülésén, 1927. október 29-én megragadta az alkalmat és bírálta a középiskolai

585 C.L.I.P., 1927, 198-199. o.
586 1928. 06. 05-i királyi rendeletet ld., C.L.I.P., 1928, 317-318. o.
587 C.L.I.P., 1929, 363-366. o.; vö. López Martín, 1995: id. m. 115. o.
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oktatási reformot.588 Érdekes, hogy a törvényalkotásra előzőleg nem tudott hatni, de

módosításoknál meghallgatták a véleményét.589

Az 1929. június 4-i királyi rendeletből kiderül, hogy a nyelvvizsga letétele már

akkor is gondot okozott a diákoknak. A minisztériumhoz számos kérelem érkezett,

hogy a hiányzó nyelvvizsga ellenére felvételt nyerhessenek az egyetemre, és

tanulmányaik során pótolhassák a nyelvvizsgát. A fenti rendelet erre módot adott,

azzal a megkötéssel, hogy a diáknak a kérelemhez mellékelnie kell a nyugtát, mely

igazolja, hogy már igényelte egyetemi felvételi szintű érettségi bizonyítványát.590

Mindezzel együtt a tagozatokon egyesek hiányolták az igazi szakmai képzést. A két

év gyakorlatot a szakmai tudás elsajátításának szempontjából számos esetben nagyon

kevésnek és elégtelennek érezték a laboratóriumi és szemináriumi munka ellenére

is.591

A legszélesebb körű vita azonban a hittan oktatása körül bontakozott ki. Az

egyház, a konzervatívok és a hozzájuk legközelebb álló körök egyetértettek abban,

hogy Spanyolország katolikus ország, ezért az oktatás egészét hassa át a vallásosság.

A rendszerint „partvonalon kívülről” megszólaló liberálisok ezzel szemben az oktatás

semlegessége és a vallásoktatás választhatósága mellett kardoskodtak.592 A diktatúra

kezdetén persze a vita már több évtizedes múltra tekintett vissza.

Az előzmények itt is visszaköszöntek; az 1868-as köztársasági tanterv eltörölte a

hittant, majd az 1895. január 25-i királyi dekrétum a választható tantárgyak közé

sorolta.593 García Alix miniszter a XX. század elején a hittan oktatását mindenki

számára kötelezővé tette, mely az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges

záróvizsgán is vizsgatantárgy. Az 1901-es, a liberális Romanones herceg által

kidolgozott tanterv szerint viszont minden egyes felsorolt tantárgy kötelező

vizsgatantárgy az érettségin, kivétel ez alól egyedül a hittan. Ám 1913-tól, Eduardo

Dato konzervatív kormánya idején az általános iskolákban újból kötelezővé tették a

hittanoktatást.

588 La Asamblea Nacional. Biografías y retratos de los asambleístas. Volumen I. publicaciones
patrióticas, Madrid, 1927. 228. o.
589 Gómez-Navarro. id. m. 287. o.
590 C.L.I.P., 1929, 236. o.
591 López Martín, 1995: id. m. 116. o.
592 Uo. 119. o. LM
593 Puelles Benítez: id. m. 251. o.
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Az érettségi reformja előtt sokan nyilatkoztak a vallásoktatásról pro és kontra.

Voltak, akik azért ellenezték, mert a meggyőződés szabadságával ellentétesnek

tartották magát a hittanoktatást. Mások – köztük meglepő módon Miguel de Unamuno

– úgy érveltek, hogy mivel Spanyolország katolikus ország, szükséges a hittan

oktatása.594 Az egyház is azt kívánta, hogy kötelező és vizsgatantárgyként kerüljön be

a hittan az érettségi tantervébe.595 1926-tól újra kötelező tantárgyként – bár ekkor

hangsúlyozottan nem vizsgatantárgyként – került vissza a tantervbe. Felmentést

kizárólagosan szülői kérelemre kaphattak a diákok. Ez ugyan lényeges különbség volt

a megelőző kormányzatok állásfoglalásához képest, mégsem annyira radikális, amilyet

az egyházi körök esetleg elvártak volna. Egy évvel később viszont Callejo arról

számolt be, hogy a rendelkezés hatására jelentősen emelkedett a hittan tantárgyat

felvevő hallgatók létszáma.596 A másik oldalról a nagyhatású kortárs pedagógus-

művészettörténész, Manuel Bartolomé Cossío egyenesen „a lelkiismereti szabadság

ellen elkövetett merényletként” definiálta a vallásoktatás kötelezővé tételét.597 A kép

teljessége érdekében el kell mondanunk, hogy kormányoldalról is érte bírálat a

hittanoktatást. A leginkább konzervatív körök igényeit ugyanis a rendelkezés

messzemenően nem elégítette ki. Rambla márkinője, a Nemzetgyűlés egyik 1927-es

ülésén  egyenesen  a  hittanoktatás  kötelezővé  tétele  mellett  állt  ki  –  kivétel  nélkül

mindenki számára és vizsgatantárgyként –, hiszen ha az érettségi tanulmányok során

nem kötelező a hittan, akkor az ifjúság teljesen kimarad a vallási nevelésből.598

Primo de Rivera a fenti elképzelésre úgy reagált, hogy a kormány tervei között

szerepel egy olyan változtatás, hogy az érettségi tanulmányok 11 éves korban

kezdődjenek, az előző évet pedig vallásoktatással töltsék ki.599

García Hoz neveléstörténész a „kétciklusú érettségiben az érettségi bizonyítvány

értékének a hanyatlását” látta. A 13 évesen megszerezhető általános (kis) érettségi

elterjedése valóban a középiskolai bizonyítványok egy nem csekély részének

fokozatos értékvesztéséhez vezetett.600

594 Díaz de la Guardia, 1988: id. m. 364. o.
595 Morales: id. m. 241. o.
596 Díaz de la Guardía, 1988: id. m. 184. o.
597 López Martín, 1995: id. m. 121. o.
598 Uo. 122. o. LM
599 Morales: id. m. 244. o.; vö.: Diaz de la Guardía, 1988: id. m. 385. o.
600 García Hoz: id. m. 62. o.
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I. 4. 5. 6. A Callejo-terv utóélete

Primo de Rivera diktatúrájának bukása után az új oktatási miniszter, Elías Tormo –

aki 1930. február 24. és 1931. február 18. között töltötte be hivatalát – azonnal

nekilátott kidolgozni egy tervezetet a legvitatottabb pontok megoldására. Ez a

változtatás a hittanoktatás választhatóságát, a kötelező tankönyveket és a vizsgák

mennyiségét érintette.601 Amikor  a  közvélemény  már  azt  gondolta,  nem  lesz  több

változtatás, a miniszter 1930. augusztus 22-én a Madridi Hírlapban új reformtervet

jelentetett meg, amely gyakorlatilag hatályon kívül helyezte volna a Callejo-tervet.602

Ez nem ment gyorsan: az új tanév kezdetén még tüntettek a Callejo-terv ellen

Zaragozában és Granadában.603 Az  új  szabályozás  vissza  kívánt  térni  a  hat  éves,

egységes érettségihez; tizenegy évesen lehetne beiratkozni a középiskolába, amelynek

hat évfolyamán a ciklikus oktatási gyakorlat érvényesülne. A következő tantárgyakat

minden évfolyamon oktatnák: hittan, latin, kasztíliai nyelv, latin és kasztíliai irodalom,

földrajz, történelem, francia, matematika, fizika-kémia, természettudományok

(mezőgazdasági és ipari ismeretekkel együtt) és rajz. A negyedik tanév kezdetén

választható tantárgyként belépne egy nyelv (német, angol vagy olasz), az ötödik tanév

kezdetén pedig filozófiát és görögöt is tanítanának. A tantárgyankénti vizsgát

eltörölnék, a hatodik év végén lenne egy együttes vizsga. A kötelező tankönyvet

szintén eltörölnék, a tanárok javasolta könyvből – a tantestület és a Közoktatási

Tanács jóváhagyásával – tanulnának a diákok.604

Ez a terv a Második Köztársaság kikiáltásáig nem valósult meg. Az első

köztársasági kormány oktatási minisztere, Marcelino Domingo az 1931. május 13-i

dekrétum bevezetésében az alábbi szubjektív szöveget írta: „Az 1923. szeptember 13-

án kezdődő és 1931. április 14-én végződő periódusban a diktatúra önkénye mindenek

felett a Közoktatási Minisztérium munkájában mutatkozott meg. Megtette azt, amit

nem kellett volna megtennie, és nem tett semmit ott, ahol sürgős lett volna tenni

valamit. A közép- és felsőfokú oktatásban kifejtett jogellenes tevékenysége olyan

601 Morales: id. m. 216. o.
602 Manuel Puelles Benítez: El control político de los libros de texto: evolución y situación actual. In:
V.A:  Los  libros  escolares  y  la  lectura.  Ante  la  Ley  de  Calidad  de  la  Educación.  Madrid,  Asociación
Nacional de Editores de Libros y Material de la Enseñanza, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, 2003, 101. o.
603 González Rodríguez: id. m. 326. o.
604 Morales: id. m. 217. o
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mértékű zavarhoz és rendellenességhez vezetett, amely mélyreható korrekcióra

szorul…”605 A Második Köztársaság éveiben aztán hasonló negatív hozzáállással

közelítettek a diktatúra valamennyi oktatáspolitikai döntéséhez. Mérlegelés nélkül

derogálták a korszak hasznos és valóban ártalmas törvényeit és minden eredményt

elvitattak a diktatúrától, minden hibát a monarchia számlájára írtak és minden

korábban megkezdett pozitív tendenciát a magukénak tudtak be.606

A fenti, 1931. május 13-i dekrétumban hatályon kívül helyezték az 1926-os

érettségi reformot, és az 1931/1932-es tanévre visszatértek az 1903-as

szabályozáshoz.607 Akik az 1926-os reform szerint kezdték meg tanulmányaikat,

azoknak megengedték, hogy eszerint is fejezzék be. Ezzel pontot tettek a diktatúra

oktatáspolitikájának a végére.608

I. 4. 5. 7. A középiskolai tanári kar

A középiskolai tanári karnak két csoportja volt, a szaktanárok (profesores

numerarios) és a segédtanárok (profesores auxiliares). Az 1927-es költségvetés adatai

szerint 554 szaktanár tanított, közülük tízen voltak a legmagasabb fizetési

kategóriában (12.500 peseta évente), 59-en pedig a legalacsonyabban (évi 4.000

peseta). A 312 segédtanár közül 200 tartozott a legalacsonyabb fizetési kategóriába

(évi 1.500 peseta) és mindössze tizenkilenc kapott évente 4.000 pesetát.609 A

tanárképzőkben a tanárok kezdő fizetése megegyezett a középiskolai tanárok kezdő

fizetésével, de az előbbiekké jóval gyorsabban ívelt fölfelé, sőt helyenként az

egyetemi tanárok bérét is meghaladta, bizonyos számú szolgálati év után.

A középiskolai tanárokat igen nagy tisztelet övezte, mint tudományos

képzettségűeknek tekintett embereket, akiket García Hoz egyenesen „a kultúra

pátriárkáinak” nevezett.610 Ők alkották a provinciák kulturális elitjét, és elegendő

605 Uo. 221. o. TM
606 Marcelino Domingo: id. m. 5-11. o.
607 García Hoz: id. m. 63. o.; vö.: Canes Garrido: id. m. 393. o.
608 Morales: id. m. 219. o
609 Uo. 260. o. TM
610 García Hoz: id. m. 60. o.
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létszámban voltak a tanulók oktatásához. Az oktatás egyébként főként elméleti

alapokon nyugodott, a könyvekből elsajátított anyag visszakérdezésén alapult.611

I. 4. 5. 8. A tanulók létszámának növekedése

Középfokú tanulmányokat folytató diákok létszáma612

Tanév Létszám
1923/1924 63.084
1924/1925 68.916
1925/1926 74.273
1926/1927 76.293
1927/1928 63.396
1928/1929 66.377
1929/1930 70.876

Az alapfokú oktatáshoz hasonlóan a középfokú oktatás esetében is nagy hangsúlyt

fektetett a diktatúra az iskolahálózat bővítésére. A diktatúra kezdetén 60 középiskola

volt az országban. A húszas évek végére ez a szám 94-re emelkedett.613 Minden

provincia székhelyén működött egy-egy általános és műszaki középiskola.614 A

számbeli növekedés a diktatúra utolsó két évében gyorsult fel igazán.615 A külön fiú-

és a lánykollégiumok építése ekkoriban még nem kezdődött el, hiszen a középfokú

tanulmányokat folytató lányok száma rendkívül alacsony volt.616 A

magánkollégiumok száma 1923-ban 204, 1930-ban pedig 290.617 Az  emelkedés  a

Callejo-terv életbeléptetésével vált igen gyorssá és nagyarányúvá. Érdekes

megfigyelni, hogy a tanulók száma viszont igen lassan emelkedett; az 1923/1924-es

tanévre 63.721 hallgató iratkozott be, azután a következő években a szám felívelt (a

csúcs 1926/1927-es tanév 76.293 diákkal), majd visszaesés mutatkozott, és az

1929/1930-as tanévben a hallgatók létszáma nem érte el a 71 ezret.618 Ennek okát

611 Uo. 61. o. GH
612 García Hoz: id. m. 124. o.
613 López Martín, 1995: id. m. 126. o.
614 García Hoz: id. m. 60. o.
615 Morales: id. m. 269. o.
616 García Hoz: id. m. 60. o.
617 Morales: id. m. 272. o.
618 López Martín, 1995: id. m. 127. o.
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abban láthatjuk, hogy a húszas évek második felének gazdasági növekedése nem

elsősorban a középosztály megerősödésével járt, hanem inkább a leggazdagabb

rétegeknek hozott újabb hasznot. A kormányzat pedig a költségvetések szűkös keretei

miatt nem tudott ingyenes oktatást biztosítani.619 A Második Köztársaság időszakában

figyelhető majd meg robbanásszerű növekedés a középiskolákban tanulók

létszámában.

Az 1927/1928-as tanévre a hallgatói létszám majd 13 ezer főnyi visszaesését az

érettségi reform egészen bizonyosan befolyásolta. 1928-ban a kiosztott egyetemi

érettségi bizonyítványok száma messze elmaradt az előző év érettségi

bizonyítványaitól. Ezt a visszaesést a vizsgák struktúrájának változása és nehézsége

okozta. A provinciák közötti különbség ezúttal is szembeszökő: míg 1923 és 1929

között Toledóban több mint a kétszeresére emelkedett a diákság létszáma, Teruelben

szinte a felére esett vissza.620

A diktatúra középiskolai oktatásának intézményi szerkezetéről elmondható, hogy

minden harmadik középiskolás diák az állami (közületi) intézményeket (oficial)

látogatta, minden második szabadoktatásban (libre) vett részt, a maradék pedig

bentlakásos magánkollégiumokba (colegios privados) járt, melyeket különböző

szerzetesrendek működtettek. A kollégiumokban tanuló diákok a hivatalos állami

középiskolákban tehették le záróvizsgáikat.621 A középosztály és a felső középosztály

gyermekei jártak túlnyomó többségben a középiskolákba. A számokból kiderül, hogy

ezek a szülők sokkal inkább előnyben részesítették a magánoktatást, mint az államit.

Ennek legfőbb oka, hogy a magánkollégiumokban hitük szerint alaposabb, mélyebb

tudásra tehet szert gyermekük. Az sem volt utolsó szempont, hogy a drága kollégiumi

férőhelyeken szinte kizárólag társadalmi osztályukba tartozó diákokkal kellett

osztozniuk.622 Ezzel magyarázható az a nagyfokú területi aránytalanság, ami az állami

és a magán középiskolák számát jellemezte. A vidékiesebb körzetekben általában

minden állami intézményre két magánkollégium jutott, de az urbanizáltabb

körzetekben, pl. az olyan provinciákban, mint Barcelona, Zaragoza, Sevilla és

Valencia az arányszám többszörös a magánkollégiumok javára.623

619 Díaz de la Guardía, 1982: id. m. 23. o.
620 López Martín, 1995: id. m. 132. o.
621 García Hoz: id. m. 61. o.
622 Morales: id. m. 291. o.
623 Díaz de la Guardía, 1982: id. m. 24. o.
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A korszak egészéről elmondható, hogy a középiskolák látogatottsága rendkívül

alacsony volt az érintett 10-16 éves korosztály körében. Az általános iskolát elvégzők

csupán 4%-a ment tovább valamilyen középiskolába. Ennek legfőbb oka az állami

intézmények csekély számában, és természetesen az oktatás költségeiben található.

Kevés család tudta megfizetni a magas kollégiumi tarifát, továbbá a beiratkozási és a

vizsgadíjakat. Nem létezett olyan ösztöndíjrendszer sem, mely a szegényebb rétegek

gyermekei számára is elérhetővé tette volna a középiskolát, pl. ingyenes

beiratkozással. Az 1928. május 17-i királyi dekrétum rendelkezett helyi középiskolák

létrehozásáról. Elvileg ez kiküszöbölte azt, hogy a vidéki családoknak ilyen okból a

provincia-székhelyre kelljen költözni, és elérhetőbbé tehette a középiskolai oktatást a

kisebb városokban lakóknak is.624 Ezekben az iskolákban kivétel nélkül az általános

szintű érettségi tanulmányokat végezhették el a hallgatók.

1901-től indul el az a folyamat, hogy a szakoktatást folytató intézmények

összeolvadnak a középiskolákkal, ilyen módon egészítve ki emelt szinten az általános

iskolai oktatást.625 Így jöttek létre az ún. Általános és Műszaki Középiskolák

(Institutos Generales y Técnicos), melyek tulajdonképpen kereskedelmi, ipari és

művészeti szakközépiskolák voltak.626 Ezekben az intézményekben is az elméleti

tanulmányok domináltak a gyakorlati oktatással szemben.627 Iskolai rendszerű

szakmunkásképzés viszont a XX. század első négy évtizedében gyakorlatilag nem

létezett.628 Az  bizonyos,  hogy  Primo  de  Rivera  rendszere  csekély  figyelmet  szentelt

ezen intézményeknek. Mégis: a diktatúra folyamán kezdődtek meg azok a törvényi

szabályozások, amelyek érintették a munka világát. Ilyen volt az  ipari szakoktatás

1924-es alapszabályzata, amit 1928-ban módosítottak. Az alapszabály életre hívta a

szakképzés helyi munkáltatói szervezeteit, melyek azután a Munkaügyi

Minisztériummal egyeztetve végezték munkájukat. Az együttműködés gyümölcseként

jelent meg két évfolyamon át 1929-ben és 1930-ban a Revista de Formación

Profesional (Szakképzési Szemle). Az 1928. május 7-i királyi dekrétum után

létrejöttek az első leánygimnáziumok.629

624 López Martín, 1995: id. m. 141. o.
625 García Hoz: id. m. 105. o.
626 López Martín, 1995: id. m. 138. o.
627 García Hoz: id. m. 105. o.
628 Uo. 104. o. GH
629 Díaz de la Guardía, 1986: id. m. 408. o.
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A különböző típusú szakközépiskolákban az alábbiak szerint alakult a tanulók

létszáma a diktatúra kezdetén és végén. A kereskedelmi szakközépiskolákba az

1923/1924-es tanévre 8.061-en, az 1929/1930-as tanévre 13.071-en iratkoztak be. A

tanítóképzők esetében ez a két szám ugyanabban a tanévben: 16.905, ill. 36.031

hallgató, az egészségügyi szakiskolákban 1.904, ill. 1.991 hallgató, a műszaki

szakközépiskolákban 304, ill. 2.350 hallgató és végül a művészeti szakközépiskolákat

1923-ban 21.013, ill. 1929-ben 39.017 diák választotta.630

Összességében megállapíthatjuk, hogy Spanyolországban elégtelen számú

középiskola működött. Amelyek működtek, azokban is gyakorta kevés esély

mutatkozott a színvonalas oktatásra, mert nem voltak megfelelő könyvtáraik,

laboratóriumaik, szemléltető eszközeik és egyéb berendezéseik, amelyek nélkül

lehetetlen volt tudományos és pedagógiai szempontból gazdagítani a növendékeknek

nyújtható  ismereteket.  A  diktatúra  kormányzata  e  téren  sem  volt  tétlen,  de  hatalmas

anyagi erőfeszítésekre lett volna szükség, hogy a középfokú oktatásban és a

szakképzésben felmerülő, a fejlődés által követelt igényeket maradéktalanul ki tudják

elégíteni.631

Természetes, hogy a már meglévő és a diktatúra folyamán létrehozott

középiskolákban is létezett a kormányzati kontroll. Ha nem is beszélhetünk olyan

szigorú kézi vezérlésről, mint az alapfokú oktatási intézmények esetében, belátható,

hogy a kötelező tankönyv bevezetéséről szóló rendelet szinte teljesen kizárta a tanárok

szabad véleményalkotását. A tankönyvben leírt tananyag megkötötte a tanárok kezét,

de a kormányzat és a középiskolai tanárok viszonyát vizsgálva megállapítható, hogy

ők szinte kizárólagosan kormányhű emberek voltak. Az oktatás ezen szintjén ez

elengedhetetlenül fontossá vált a vezetők számára, hiszen egyáltalán nem volt

mindegy, milyen ideológiai háttérrel mennek egyetemre a középiskolából kikerülő

legjobb tanulók.

A következő fejezetben végigkövethetjük, milyen elképzelésekkel vágott neki a

kormányzat a felsőoktatás megreformálásának.

I. 4. 6. A felsőfokú oktatás

630 Díaz de la Guardía, 1982: id. m. 22. o.
631 García Hoz: id. m. 119. o.
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I. 4. 6. 1. A századelő felsőfokú oktatása Spanyolországban

A felsőfokú oktatás állandóan az értelmiség érdeklődésének középpontjában állt, a

felsőoktatási reformról évtizedes polémia zajlott. A XX. század első évtizedének

végén megvalósult az egyetemi autonómia, mely egyszerre jelentett gazdasági és

pedagógiai autonómiát. A diktatúra sajátos modernizáló elvárásai azonban sok esetben

szembekerültek az egyetemek várakozásaival. Az 1926-os középiskolai reform után a

hatalom törvényalkotói figyelme az egyetemek és a felsőoktatás egésze felé fordult, de

törvényalkotói aktusaival kiváltotta a diákság ellenállását. A diákok mozgalmát

támogatta az egyre erősödő ellenzéki értelmiség, ami azután közvetve, egyik

tényezőként nem csak Primo de Rivera rendszerét, hanem XIII. Alfonz királyságát is

megbuktatta.632 Így  az  oktatás  terén  a  diktatúra  és  az  egyetemek  között  alakult  ki  a

legtöbb konfliktus. Az egyetemi törvénykezéssel szegült szembe az az öntudatra

ébredő egyetemi diákság, amely az ellenzéki értelmiség támogatását mindinkább a

maga mögött tudta.

„A spanyol egyetemek nyomorúságos körülmények között lépték át a XX. század

küszöbét” – állítja könyvében García Hoz.633 Az egyetemek állami függésben lévő

intézmények voltak, ahol a diákság kreativitása teljesen háttérbe szorult. Feladata

többnyire a tankönyvek bemagolására és a megtanultak vizsgákon történő

visszaadására korlátozódott, mindennemű kutatási lehetőség nélkül. Az egyetemek

nem nyújtottak szellemi izgalmat sem a professzoroknak, sem a diákságnak.

Diplomaosztó hivatalokká váltak, melyek segítségével el lehetett helyezkedni az

államigazgatásban.634 A XX. század egyik legnagyobb spanyol filozófusa, José Ortega

y Gasset így emlékszik vissza az egyetemre 1909-ben: „Az Egyetem büszke titulusa

alatt végtelenül lehangoló valóság tárult szemem elé; egy koszos, jellegtelen épület.

Néhány ünnepélyes ember, akik holt szavakat szajkózva hintették el belső

alkalmatlanságuk és nyomorúságuk magvait az új nemzedékek között; biliárdozó

hallgatók, akik nagy zajjal célba találnak, és évenként kétszer megfelelnek vagy

megbuknak.”635

632 López Martín, 1995: id. m. 152. o.
633 García Hoz: id. m. 80. o.
634 Uo. 80. o. GH
635 Idézi Csejtei: id. m. 163. o.
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Mindezek ellenére az egyetemeken igen jelentős személyiségek tűntek fel a XIX.

század utolsó negyedében, a XX. század első éveiben, akik jelentős tudományos

megújulást hoztak mind a társadalomtudományok, mind a természettudományok terén.

Elég csak néhány olyan nevet megemlíteni, mint Santiago Ramón y Cajal (Nobel-díjas

orvos), Marcelino Menéndez y Pelayo (filozófus, történész), Ramón Menéndez Pidal

(a Spanyol Királyi Akadémia igazgatója, a XX. századi spanyol történettudomány

talán legnagyobb alakja), s ma már kevéssé ismert, de akkor nagy jelentőségű és

kisugárzású professzorok, mint Hinojosa, Rocasolano, Ferrán és Ribera).636

A XX. század elején az országban 10 egyetem működött, mintegy 15.000

hallgatóval.637 Ez a szám 1919-re 23 ezer fölé emelkedett. A politika már a XIX.

században is beleavatkozott az egyetemek belügyeibe. Ez a tendencia a XX.

században is folytatódott. A XX. század első két évtizede az egyetemek

autonómiájának törvénybe foglalásával telt. Elgondolások, törvénytervezetek

születtek, melyeket a parlament rendre visszautasított. Már az 1901-es

törvénytervezetben megjelent az autonómiára való törekvés, eleve kihangsúlyozva,

hogy a német modell, azaz a teljes autonómia megvalósíthatatlan, ugyanis hiányoznak

hozzá a gazdasági eszközök. A törvénytervezet Egyetemi Tanácsok létrehozását

javasolta, továbbá azt, hogy az egyetemi élet minél több területére vonják be a

diákokat. Ez a tervezet nem emelkedett törvényerőre.

Az egyetemek pénzügyi autonómiájának megvalósulása után a madridi III.

Egyetemi Gyűlésen 1915-ben szóba került a pedagógiai autonómia.  Kritizálták  a

„tanári kar hiányos pedagógiai előképzettségét, a kutatások életképtelenségét” stb.

1916-ban ismét előkerült a madridi egyetem bölcsészkarának autonómiája.638

Antonio Maura konzervatív kormányzása alatt, César Silio oktatási

minisztériumában 1919-ben született meg végre a törvény az egyetemek

autonómiájáról.639 A május 21-i királyi dekrétum értelmében „minden egyetem jogi

személy; mint ilyen, hivatásos, iskolai jellegű pedagógiai központ, ahol a tudományos

kutatás és a magas fokú nemzeti műveltség közvetítése dominál”.640 Az autonómia

nem csak adminisztratív decentralizációt jelentett, amelynek keretében a felsőfokú

636 García Hoz: id. m. 81. o.
637 López Martín, 1995: id. m. 153. o.
638 Delgado: id. m. 531. o.
639 López Martín, 1995: id. m. 162. o.
640 Puelles Benítez: id. m. 267. o.
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intézmények önkormányzatisága megvalósulhat, hanem „nagy mértékű pedagógiai

szabadságot is,641 mely magába foglalja többek között a tanári kar kinevezésének

jogát, a tevékenységi kör, a tantervek és a programok meghatározásának jogát

(tanszékeket alapíthat, múzeumokat, könyvtárakat rendezhet be stb.), a gazdasági

eszközök szabad felhasználását és a tanulók kiválogatásának jogát”.642 A dekrétum

második cikkelye kötelezi az egyetemeket, hogy kidolgozott szervezeti és működési

szabályzatukat (Estatuto) négy hónapon belül terjesszék fel a kormányzatnak

jóváhagyásra.643 A kormány fenntartotta magának az ellenőrzés jogát.

Kritikaként fogalmazták meg a reformterv ellen, hogy az sokkal inkább

funkcionális decentralizációt rejt magában, mintsem igazi autonómiát, mert a

rendelkezések mellé a kormány nem biztosította a végrehajtáshoz nélkülözhetetlen

anyagi eszközöket, pedig a törvény szövegében szerepeltette azokat.644 A dekrétum

végrehajtására a kormány bukása miatt már nem kerülhetett sor, de 1921

augusztusában ismét Maura alakított kormányt, melyben az oktatási miniszter

pozícióját szintén César Silio foglalta el. Az 1921. szeptember 9-i királyi dekrétum

megerősítette az egyetemek autonómiáját, és rendelkezett arról, hogy minden egyetem

élete a maga által már két évvel korábban kidolgozott működési szabályzat – mint

belső törvény – szerint folyjon.645

Az egyetemi autonómia körül ezekben az években nagy sajtópolémia bontakozott

ki. Számos értelmiségi fejtette ki véleményét az egyetemek szomorú helyzetéről. A

liberális körök legfőbb problémája az volt, hogy az autonómiát konzervatív kormány

engedélyezte. Ezért minden erővel támadták, majd 1922 júliusában a hatalomra került

liberális kormányzat hatályon kívül is helyezte a törvényt.646

I. 4. 6. 2. Az Egyetemi Város

641 López Martín, 1995: id. m. 163. o.
642 García Hoz: id. m. 146. o.
643 Historia de la Educación… id. m. 215. o.
644 Puelles Benítez: id. m. 268. o.
645 García Hoz: id. m. 81. o.
646 Manuel Fernández Álvarez /szerk./: La Universidad de Salamanca I. Trayectoria histórica y
proyecciones. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989, 247. o.
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XIII. Alfonz királyságának egyik igen pozitív kezdeményezése volt a madridi

Egyetemi Város életre hívása, mely építészeti szempontból a korszak egyik

legnagyobb szabású alkotása. Ennek apropóját 1927-ben a király nagykorúvá

válásának és trónra lépésének 25. évfordulója adta. Az 1927. május 17-i királyi

dekrétum létrehozta a Madridi Egyetemi Város Alapítványt,647 amely gondoskodik

olyan felszerelésekről, melyekre egy modern egyetemnek szüksége van. Ez azon

kevés kezdeményezés egyike volt, amely a diktatúra bukása után a köztársaság idején

tovább folytatódott, és alapját képezte új campus kiépítésének nem csak Madridban,

hanem szinte minden spanyol egyetemen.

A madridi campus a  mai  Moncloa  tér  mellett  épült,  a  város  északnyugati  részén.

Miután a Rockefeller Alapítványon keresztül észak-amerikai anyagi segítség is

érkezett, 1929 júniusában megkezdődtek az építkezési munkálatok Luis Landecho y

Urríes (a madridi Ateneo kivitelezője) és Manuel López Otero (a Gran Vía Hotel, a

Spanyolország Kollégium pavilonja és a Párizsi Egyetemi Város tervezője) építészek

vezetésével.648 A mintegy 500 hektáros területen megvalósították a közművesítést, a

szükséges infrastruktúrát, ügyelve arra, hogy kellő zöldfelület is maradjon. A campus

három kilométer hosszú főutcáját XIII. Alfonzról nevezték el és minden kar számára

külön épületet emeltek. A Művészeti Kar a korábban már említett Velázquez Házba

került, a Gyógyszerész Kar mellé 1.500 ágyas kórházat építettek. Elkészültek továbbá

a diákszállók, a tanári szállások, a könyvtár, az egyetemi díszterem és sportpálya

stb.649 Az Egyetemi Város ilyen színtű megvalósítása egyetlen német példát

leszámítva egyedüli jelenségként tűnt fel Európában, de szükség is volt rá, hiszen a

spanyol egyetemi ifjúság csaknem harmada tanult Madridban.650

I. 4. 6. 3. A felsőfokú oktatás reformja a diktatúrában

A rendszer lelkes támogatója és a Hazafias Szövetség elkötelezett ideológusa, José

Pemartín nagyon hangsúlyosan kiállt az elitképzés mellett. Úgy fejezte ki magát, hogy

647 García Hoz: id. m. 82. o.
648 Calleja: id. m. 87. o.
649 José Pemartín: id. m. 438-439. o.
650 Calleja: id. m. 87. o.
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az „ország kulturális életét a jövő értelmiségi hadseregének katonái határozzák meg”.

Ezeket a „katonákat” pedig főként az egyetemeknek kell kiképezniük, hogy aztán a

sok évszázados spanyol szellemiséghez hű emberek álljanak a haza szolgálatában.651

A diktatórikus kormányzat egyik legnagyobb sikerének vélte a felsőoktatási reformot,

melyben a spanyol kultúra és oktatás újjászületését látta.652 Elvárásai az elképzelt

formában messzemenően nem teljesültek; éppen az egyetemi ifjúság lázadt fel a

diktatúra ellen.

Primo de Rivera természetesen a felsőoktatáshoz is a maga elveit szem előtt tartva

viszonyult. Hatalomra kerülését – kevés kivételtől eltekintve – a felsőoktatásban

dolgozó értelmiség pozitívan értékelte. Az előző fejezetekben már említett 1925.

október 13-án kelt királyi dekrétum az egyetemekre vonatkozóan is tartalmazott

rendelkezéseket. Megállapította a rektorok felelősségét az intézményben zajló

oktatással kapcsolatban, azon tanárok azonnali elbocsátását helyezve kilátásba, akik

óráikon antiszocális tanokat hirdetnek, vagy a haza egysége ellen lépnek fel.653 Jól

jellemzi a diktátor és az értelmiség viszonyának átrendeződését, hogy ugyanez az

értelmiség három évvel később már közvetlen és durva provokációnak érezte, amikor

1926-ban a diktátor megkapta a Salamancai Egyetem díszdoktori címét. Az átadási

ünnepségen tartott szónoklatában, Primo de Rivera többek között a következőket

mondta:

„Doktorok és hallgatók: vigyázzatok, hogy az egyetem mindig a haza és a

társadalom szolgálatában maradjon; hogy a benne lévő hit ne gyengüljön, a tudomány

ne legyen se zavaros, se határozatlan (…) Spanyolország jövendője a ti kezetekben

van!”654 (A diktátornak három éven belül meg kellett tapasztalnia, hogy igazat

mondott, csak éppen elképzeléseivel ellenkező előjellel zajlottak le az események. A

diákság valóban a kezébe vette Spanyolország jövőjének alakítását, de ezzel

egyszersmind megpecsételte a diktatúra sorsát.)

Az 1924. augusztus 11-ei királyi dekrétum alapján megtörtént az egyetemi oktatás

újjászervezése. Ekkor tizenegy egyetem működött az országban, a Sevillai

Egyetemhez tartozott a Kanári-szigetekre kihelyezett szekció. 1927 februárjában

651 José Pemartín: id. m. 418-419. o.
652 Uo. 430. o. JP
653 C.L.I.P., 1925, 571. o.
654 López Martín, 1995: id. m. 217. o. [Ford.: Sz. K.]
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felavatták a Murciai Egyetemhez tartozó kollégiumot,655 majd ezt követte a

Salamancai, a Zaragozai és a Valladolidi Egyetemen létrehozott kollégium. A

kollégiumok az egyetemi turizmust is fellendítették, mert az ezekben tartott nyári

egyetemekre több országból érkeztek külföldi hallgatók.656 Valamennyi spanyol

egyetemen volt természettudományi, jogi és bölcsészkar. Orvosi kar nem működött

Murciában, Oviedóban és a Kanári-szigeteken, gyógyszerészeti kar pedig csak

Barcelonában, Granadában, Madridban és Santiagóban volt.657 A nyelvi képzést  nem

csak a középfokú oktatásban tartották fontosnak, 1927 áprilisában az egyetemeken

létrehozták a nyelvi intézeteket, ahol a diákok klasszikus és modern nyelveket

egyaránt tanulhattak.658

Az egyetemi reformhoz vezető fontosabb lépések: az 1924. június 9-i királyi

dekrétum már rendelkezett arról, hogy az egyetemek jogi személlyé váljanak. 1926.

augusztus 25-i királyi dekrétum az egyetemi örökségről szólt, melynek keretében

létrehoztak minden egyetemi kerületben egy alapítványt, melynek célja a diákság

elszállásolását biztosító kollégiumok megépítése. Ezt követte az 1928. május 19-i

átfogó felsőoktatási reformtörvény.

Az utóbbi két dekrétum már a Polgári Direktórium hivatali ideje alatt emelkedett

törvényerőre. Ez esetben is elmondható, hogy Eduardo Callejo közoktatásügyi

miniszter  színrelépésével  új  korszak  kezdődött  az  egyetemek  világában.  A  Felső-  és

Középfokú Oktatás Igazgatóságának megszervezésével, a tanulók óralátogatási

kötelezettségének rögzítésével, a Fizikai és Kémiai Rockefeller Intézet

megalapításával, a Spanyol Akadémia reformjával, a Párizsi Egyetemi Városon belül

létrehozott Spanyol Kollégiummal és a Madridi Egyetemi Város létrehozásának

szándékával új minőséget kívánt adni a kormányzat a felsőoktatásnak.659

Az 1927-es esztendő a Tanácsadó Nemzetgyűlés esztendeje volt, melytől sokan azt

várták, hogy kidolgozza azt az alaptörvényt, mellyel Spanyolország végre visszatérhet

az alkotmányosság talajára. 1928. február 14-én terjesztette parlamenti vitára az

oktatási miniszter azt az anyagot, melynek az „Egyetemi reformtervezet” címet

655 Encarnación González: id. m. 315. o.
656 José Pemartín: id. m. 440. o.
657 Morales: id. m. 340. o.
658 Capitán Díaz: id. m. 147. o.
659 Encarnación González: id. m. 312. o.; vö. José Pemartín: id. m. 432. o.
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adta.660 Callejo síkra szállt az egyetemek legszélesebb autonómiája mellett, azt is

beleértve, hogy minden egyetem maga dolgozza ki a tantervét. A tervezet sok

tekintetben képviselte a Silió-féle eszméket, a minisztertanács jóváhagyásával el is

fogadták.

Az érettségit módosító törvényen kívül Eduardo Callejo másik nagy lélegzetű

tervezete éppen a négy éves folyamat végére pontot tevő egyetemi reformtörvény

volt,661 melyben – akárcsak az oktatás egyéb szintjein – a primoriverista

oktatáspolitikát meghatározó fő jegyek (a hagyományok, a hazafiság, a katolikus

dogma védelme) kerültek előtérbe. Ugyanakkor meghatározó fontosságú volt az

egyetemek helyzetének javítása, autonómiájuk megerősítése.

Az 1928. május 19-én napvilágot látott királyi dekrétum-törvény preambulumában

ez állt (a szöveg eredetije a Függelékben olvasható):

„Az egyetemi problémák körül fokozódó társadalmi figyelem, a különböző egyéni és

közösségi nyilatkozatok arra késztetik a közhatalmat, hogy megalkossa az egyetemi

reformot. A folyamatot már a Katonai Direktórium megindította, a jelenlegi kormány

pedig folytatta azt. Elsőként az 1924. június 9-ei királyi dekrétum lépett életbe, mely

jogi személynek ismerte el a királyság egyetemeit, az 1926. augusztus 25-i királyi

dekrétum pedig az egyetemi örökség létrehozásáról rendelkezett (…)”

A törvényerejű királyi rendelet rendelkező része azután megerősítette az egyetemek

jogi személyiségét az előző dekrétumok értelmében, szabályozta az akadémiai évet, a

különböző karok kötelező tananyagát, a beiratkozási szabályokat, a publikációkat, az

egyetemi bizonyítványokat és az egyetemi felügyeletet. Az egyetem a diplomásképző,

a hivatásra felkészítő intézmény és a tudományos specializáció terepe hármas szerepét

töltötte be.

Összességében a reform a külvilág felé nyitás és a folyamatos decentralizáció

irányába mozdult el, jogi, adminisztratív, gazdasági és pedagógiai értelemben is.662 A

reform újjászervezte és modernizálta a különböző egyetemek tanterveit, tehát az állam

által előírt kötelező tananyag mellett előtérbe kerültek a professzorok által kidolgozott,

660 Encarnación González: id. m. 318. o.
661 C.L.I.P., 1928, 266-286. o.; vö. Historia de la Educación… id. m. 227-247. o.
662 López Martín, 1995: id. m. 176. o.; vö. még Encarnación González: id. m. 319. o.
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a legfrissebb tudományos eredményekkel összhangban lévő oktatási anyagok is.663 A

tanulmányok színvonalának emelése érdekében a törvény szorgalmazta a kiterjedtebb

gyakorlati képzést és a tudományos kutatást, valamint valamennyi egyetemi karon

jogot biztosított doktori iskolák alapítására és doktori címek adományozására.664 A

reform meghatározta az egyetemi oktatás költségeit, emelte a tanárok bérét, és

kedvezett a többgyermekes családoknak és az alacsony jövedelműeknek azzal, hogy

bizonyos százalékban kedvezményes, vagy ingyenes oktatásban részesítette őket (37-

48.§).665 Az egyetemek számára széleskörűen biztosított autonómiát bizonyos fokig

behatárolta, hogy a Közoktatási Minisztérium a felügyeleti jogát továbbra is

gyakorolta.666

Az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez szükség volt az egyetemi színtű

érettségi bizonyítványra. Az egyetemi tanulmányok időtartamát négy évben határozták

meg a Bölcsészkaron és a Természettudományi Karon, öt évben a Jogi és a

Gyógyszerész Karon, az Orvosi Karon pedig hét évfolyam elvégzése után kaphattak

diplomát a hallgatók. Az oktatás úgy épült fel, hogy a kötelező gyakorlati és elméleti

órákon kívül további szabadon választott gyakorlati és elméleti kurzusok is felvehetők

voltak, melyek a hallgatók látókörének bővítését és a tudományos szakosodást

szolgálták. A két tantárgytípuson kívül még egy tantárgycsoportot meghatároztak;

ezek közé tartoztak a doktori képzéshez szükséges speciális kurzusok. A doktori

fokozat megszerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzése párhuzamosan történhetett

a diplomához szükséges tantárgyak teljesítésével (59.§), vagyis nem volt kifejezetten

posztgraduális jellegük. Ez utóbbi kurzusok kidolgozásának esetében érvényesült a

nagyfokú tanári szabadság, de a tanerők kötelesek voltak az év végén írásban számot

adni az elért eredményekről, amit a kar évkönyvében tettek közzé. A Kari Évkönyv

vezetését minden egyetemen kötelezővé tették. Ezzel a jogszabályban meghatározott

pontok szerint tulajdonképpen az egyetem éves működéséről adtak számot (66.§).

Ennek eredményeképpen az Orvosi és Gyógyszerészeti Karok végzős hallgatói

jóval nagyobb gyakorlati tudás birtokában hagyhatták el az egyetemet, mint korábban.

Az orvostanhallgatók a törvény szerint, a Természettudományi Karokon tanultak, itt

663 Morales: id. m. 350. o.
664 C.L.I.P., 1928, 267. o.
665 López Martín, 1995: id. m. 177. o.
666 C.L.I.P., 1928, 284. o.
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sajátították el a számukra előírt tantervet, a kiegészítő fizikai, kémiai és biológiai

ismeretekkel egyetemben.

A Bölcsészkaron a meglévő három szak – irodalom, filozófia és történelem – közös

első, kétéves periódusát eltörölték. Cserébe újabb tantárgyakkal bővítették a tantervet.

Az irodalomszakon világirodalmat és kortárs irodalmat tanítottak újonnan a már

meglévő spanyol, latin és görög nyelv és irodalom mellett. A történelem szakon pedig

a különböző történelmi tantárgyak mellett több segédtudomány oktatását rendelték el,

pl. a paleográfiát, a diplomáciát és a történeti földrajzot. A filozófia szakon logikát,

filozófiatörténetet, esztétikát és metafizikát tanultak az új tanterv szerint a hallgatók.667

A Természettudományi Karon a kötelező alapozó tantárgyak elvégzése mellett az

alábbi tudományágakban folyt a képzés: természettudós, fizikus, kémikus,

matematikus, egzakt tudományok.

A Jogi Kar hallgatói a kötelezően előírt tanterv teljesítésén felül kötelesek voltak a

filozófia szakon egy éven át logikát hallgatni, valamint az irodalom, vagy a történelem

szak egy választott kurzusát teljesíteni. A középiskolában megkezdett

hagyományokhoz híven minden karon kötelezővé tették két idegen nyelv tanulását.668

Választhattak két élő nyelvet, vagy egy holt és egy élő nyelvet.

A törvényszöveg hetvennégy szakasza között akadt azonban egy, az 53.§, amely

kiváltotta a vitát az egyetemek és a diktatúra fenntartói között. Ez a paragrafus durván

sértette egyes intézmények érdekeit, amikor az egyetemi bizonyítványokról és a

lehetséges vizsgaközpontokról rendelkezett, széleskörű felháborodást váltva ki a

professzorok és a diákok körében.669

Szövegének fordítása így szólt (az eredeti szöveg megtalálható a Függelékben):

53.§. „Azok a hallgatók, akik elvégezték az előírt évfolyamokon tanulmányaikat,

záróvizsgát tehetnek olyan felsőoktatási intézményekben, melyek már 20 éve léteznek,

és akkreditált pedagógiai és tudományos minősítéssel rendelkeznek. A vizsga két

professzor előtt tehető le, egyikük a hallgató szakjának egyetemi oktatója.”

667 José Pemartín: id. m. 444. o.
668 C.L.I.P., 1928, 267. o.
669 López Martín, 1995: id. m. 178. o.; vö.: García Hoz: id. m. 142. o.
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Itt nem másról van szó, mint arról, hogy szerzetesrendek által irányított vallási

felsőoktatási központokat hoztak közös nevezőre az egyetemekkel. Így pl. az Ágoston-

rendiek által vezetett el escorial-i és a jezsuiták vezette deusto-i kollégium a törvényre

hivatkozva ezáltal olyan vizsgaközponttá váltak, melyeknek jogában állt  egyetemi

címeket adományozni. Ez váltotta ki az első diákzavargásokat. A Spanyol Egyetemi

Föderáció (F.U.E.) tiltakozásokat szervezett, hat prominens egyetemi tanár pedig

elhagyta az állását. A nagy tiltakozási hullám és sajtóhadjárat után 1928. szeptember

21-én a cikkelyt érvénytelenítették.670

A kormányzat pedagógiai szabadságról alkotott fogalmát jól példázza a 73.§

szövege, mely a teljes körű tanári szabadságról szól. A különböző értékelésekben,

bírálatokban azonban nem szerepelhet a kormányzat és a fennálló rendszer kritikája.671

Ez a passzus jól illeszkedett a középfokú oktatásra kényszerített kötelezően

használatos tankönyvek elrendelésének folyamatához, és azonnal megkérdőjelezték az

egyetemi autonómiát hangsúlyozó törvények és rendeletek hatékonyságát. A

paragrafus szövege az alábbiakat tartalmazza (az eredeti szöveg a Függelékben

található):

„73.§. Az egyetemi oktatók a tanok, elméletek, vélemények előadásában,

elemzésében és bírálatában, továbbá az ismeretek forrásainak és a módszertannak a

megválasztásában teljes pedagógiai szabadságot élveznek, anélkül, hogy támadnák az

ország alkotmányának alapját képező társadalmi alapelveket, a kormányzat formáját,

a végrehajtó hatalmat és a tekintélyeket; ezen szabályok megszegése akadémiai

tekintélyek vagy törvényszék által kirótt büntetést von maga után, az eset természetétől

és súlyosságától függően.”

Manuel de Puelles Benítez neveléstörténész érdekességként megemlíti könyvében,

hogy a paragrafus az alkotmány szót kis betűvel (constitución) írja, kétségkívül azért,

mert a direktórium az 1876-os Alkotmányt hatályon kívül helyezte.672

670 García Hoz: id. m. 142. o.
671 López Martín, 1995: id. m. 179. o.
672 Puelles Benítez: id. m. 271. o.
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I. 4. 6. 4. Az egyetem a számok tükrében

Egyetemi tanulmányokat folytató diákok létszáma673

Tanév Létszám
1923/1924 27.800
1924/1925 29.650
1925/1926 31.561
1926/1927 39.719
1927/1928 45.463
1928/1929 41.229
1929/1930 33.557

Akárcsak a többi oktatási szinten, kezdetben a felsőoktatásban is egyértelműen

látszik a számszerű növekedés. Minőségi, az oktatás színvonalát érintő pozitív

változásról azonban az egyetemek tekintetében sem számolhatunk be. A diktatúra

kezdetén, 1923-ban tizenegy egyetem működött Spanyolországban, 1927-től pedig

tizenkettő. Az épületek állapota rendszerint elavult volt, az oktatás kevés tudományos

innovációval zajlott, az oktatók tudományos fokozata általában alacsony volt stb.

Ennek ellenére a felsőfokú tanulmányokat végzők száma jelentősen emelkedett. Az

1922/1923-as évben 25.690, az 1929/1930-as tanévben már 33.557 leendő diplomás

látogatja az egyetemeket. A felsőfokú műszaki iskolák hallgatóinak száma ellenben az

1923-as 3.463-ról 1929-re 2.479-re csökkent.674 A legnépszerűbb egyetemek: a

madridi, a barcelonai és a murciai.675 A  növekedés  leginkább  a  jogi,  az  orvosi  és  a

gyógyszerész karokon öltött látványos méreteket.676 A jogi és az orvosi karok a

leglátogatottabbak.677 García Hoz ironikusan megjegyzi, hogy a „jogi pályát a

századelőn tipikusan a buta gazdagok és az okos szegények választották”.678 A

létszám az 1927/1928-as tanévben tetőzött 45.463 diákkal, attól kezdve a felsőoktatási

és az érettségi reform visszatartotta a diákokat a továbbtanulástól.679 Nem véletlen,

hogy a már említett 1927/1928-as tanévben a Kanári-szigeteken is létrehoztak

673 López Martín, 1995: id. m. 182. o.
674 Díaz de la Guardía, 1982: id. m. 22. o.
675 López Martín, 1995: id. m. 185. o.
676 Morales: id. m. 338. o.
677 López Martín, 1995: id. m. 186. o.
678 García Hoz: id. m. 80. o.
679 López Martín, 1995: id. m. 183. o.
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egyetemet, ahová 834 diák iratkozott be. A diákok harmada a madridi egyetemet

látogatta.680 Az 1927/1928-as tanévig a diákok fele-fele arányban oszlottak meg a

felsőfokú állami és magániskolák között. Valószínűleg az érettségi reformnak

köszönhetően változott meg a szerkezet 1927 őszére, ekkor már a diákok több mint

60%-a az egyetemi magániskolákat választja.

A tanári kar létszáma elismerten a szükségesnél kisebb volt. 1930 elején a 33.557

diákra 1178 egyetemi oktató jutott.681 Ezek fele tanársegéd, másik fele egyetemi

oktató. A tanárok minimálbére a diktatúra elején évi 5.000 peseta volt, ezt utóbb évi

6.000 pesetára emelték. Csupán egy-két professzor keresett évi 20 ezer, ill. 18 ezer

pesetát; az átlagos kereset a húszas évek végén 8.000 peseta volt.682

I. 4. 6. 5. Hatalomellenes egyetemi diákzavargások

Az egyetemi reformról szóló 1928-as lex Callejo olyan hullámokat gerjesztett,

amelyek áttételesen (más – munkás, nemzetiségi, katonai és falusi mozgolódások

mellett) a diktatúra végét okozták. Mint a fenti fejezetben láttuk, a diktatúra éveiben

szinte megduplázódott a felsőfokú tanulmányokat folytató diákság száma és ezzel

egyenes arányban nőtt a politikai súlya is.

A XX. század elején az egyetemi ifjúság még közönyös volt a politikai

eseményekkel szemben, alig vett részt a közéletben. Ennek megvolt az oka: a

katolikus tanítás hatása és az egyetemi közösségi élet hiánya.683 1919 után, az

egyetemi autonómiával a diákság öntudatra ébredt, kezdett tevékenyen bekapcsolódni

a politikai eseményekbe. Diákszervezetek jöttek létre; először a katolikus, majd a

liberális diákság hozta létre a maga szervezetét. A Katolikus Diákegyesületnek óriási

befolyása volt a felsőoktatási intézményekben, hiszen élvezte a katolikus egyház

bizalmát.684 1922 végén már 23 diákszervezetet találunk országszerte, melyek közül

tizenhat kötődik a katolikus egyházhoz 14.651 taggal, a maradék hét pedig

semlegesnek mondja magát, és 1.100 tagot foglal magába.685 Hogy ellensúlyt

680 Morales: id. m. 340. o.
681 López Martín, 1995: id. m. 192. o.
682 Morales: id. m. 345. o.
683 López Martín, 1995: id. m. 227. o.
684 Ben-Ami: Los estudiantes… 38. o.
685 López Martín, 1995: id. m. 228. o.
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képezzen a katolikus és a konzervatív diákság tömörülésével szemben, Graco Marsá

és E. González López 1924 végén megalapította a Hallgatók Liberális Unióját.686 A

katolikus diákegyesületek minden egyes egyetemi karon megszerveződtek, majd

egyetemi szintű katolikus diákföderációkba tömörültek. A húszas évek elején

Fernando Martín-Sánchez volt, aki ezeket a föderációkat országos katolikus

diákkonföderáció keretében egyesítette.687 A Katolikus Diákegyesület 1924. március

8-i hagyományos, Szent Tamás tiszteletére megrendezett ünnepélyén a király és a

miniszterelnök is megjelent Madrid Központi Színházában.688

A diktatúra első éveiben a diákság különösebb politikai szerepet nem vállalt. 1923

és 1927 között előfordultak ugyan diáklázadások, de ezek helyi jellegűek maradtak és

kizárólag az egyetemek belső ügyei váltották ki őket.

1924-ben a száműzetésbe vonuló Unamuno búcsúztatása az Atocha pályaudvaron

már kezdett politikai színezetet ölteni; a salamancai professzor búcsúztatásán

nagyszámú diák jelent meg. 1925 márciusában a „98-as generáció” előfutárának

számító Ángel Ganivet hamvainak hazaszállítása is nagyfokú érdeklődést váltott ki az

egyetemi diákságból, ami szintén felért egy hatalomellenes tüntetéssel.689

1925. május 15-én került sor az első komolyabb incidensre, amikor a király és a

miniszterelnök ellátogatott a madridi Agrármérnökök Iskolájába, hogy részt vegyen az

évzárón. A király érkezése előtt a diktátornak nézeteltérése támadt az egyik

hallgatóval, Antonio María Sbert Massanet-tel, a Diákegyesület elnökével, aki írásban

kérte Primo de Riverát, hogy maradjon távol. A diktátor a kérés ellenére megjelent az

ünnepségben, emiatt a diákok bojkottálták a rendezvényt. Három nappal az évzáró

után Sbert tartott egy konferenciát, ami miatt kizárták az iskolából, és Cuencába

internálták.690 Erre az eseményre vezethető vissza az addig közömbösnek mondható

egyetemi diákság radikalizálódása. 1926-ban több ízben is szembekerült egymással a

diákság és a hatalom. Első ízben áprilisban, amikor a Ramón y Cajal-emlékmű

felavatásakor az állami ünnepség után illegális diákceremóniára is sor került, ahol

hatalomellenes felszólalások hangzottak el.691 Ezt követően Jiménez de Asúa

686 Calleja: id. m. 89. o.
687 García Hoz: id. m 150. o.
688 López Martín, 1995: id. m. 229. o.
689 Calleja: id. m. 89. o.
690 Martin de Zavala: Notas para a historia de España. Años de conspiración 1926-1931. Senén Martín,
Ávila, 1935, 73-74. o.
691 López Martín, 1995: id. m. 231. o.
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száműzetése kapcsán az orvosi karon Martínez Anido tábornok látogatása ellen

tiltakoztak.692 Ugyancsak 1926-ban, immár tanári kezdeményezésre tiltakozott a

diákság Unamuno megüresedett állásának betöltése ellen azzal, hogy az ógörög

tanszék Unamuno tanszéke kell hogy maradjon.693 Sikeresen  gátolták  meg  a  király

díszdoktorrá avatását is a Madridi Egyetemen.694 Szintén a Salamancai Egyetemen

kezdeményezte Unamuno nagy barátja és tisztelője, Wenceslao Roces, a római jog

professzora az El Estudiante című lap megalapítását, amelynek hasábjain

megindulhatott a politikai küzdelem a diktatúra ellen.695

A következő években lezajlott néhány diktatúraellenes diáksztrájk nyomán némely

értelmiségiek megsejtették, hogy az egyetemi diákság szemléletváltozásában olyan erő

rejtőzhet, mellyel esetleg politikai fordulat is kicsikarható.696 A húszas évek második

felében ugyanis már nem csak az elit gyermekei jártak egyetemre, hanem

középosztálybeli fiatalok is, akik az ellenzéki politikai jelszavakat hangoztatva nagy

mozgósító erőt fejtettek ki. Akcióikkal változást akartak a hatalomban. Egyre több

publikáció jelent meg e témában, majd a szavakat tett követte. 1926 végén Sbert,

Antolín Alonso Casares és E. González López vezetésével megalakult a liberális

elveket valló, új utakat és új értékeket kereső Egyetemi Diákföderáció (F.U.E.).697

Törekvéseiben társra talált a republikánus professzorok – pl. Gregorio Marañón, Luis

Jiménez de Asúa – által megszervezett Szociális Oktatás Ligájával. Ez az új tömörülés

természetesen azonnal megtörte a Katolikus Diákegyesület hegemóniáját. A két

szervezet rövidesen szembekerült egymással.

Az Egyetemi Diákföderáció által szervezett első fontosabb tüntetés 1928

márciusában bontakozott ki, amikor Jiménez de Asúa felfüggesztése ellen tiltakoztak,

amelyet az váltott ki, hogy a nagy tekintélyű tanár a Murciai Egyetemen a

születésszabályozásról tartott előadást.698 Az egyetemi reformról szóló 1928. május

19-én kihirdetett törvényerejű királyi dekrétum újabb ok volt, amely kiváltotta a

diákok ellenállását.699 Az év végéig az Egyetemi Diákföderáció több ízben

692 Uo. 214. o. LM
693 Encarnación González: id. m. 321. o.
694 Calleja: id. m. 90. o.
695 Ferández Álvarez: id. m. 260. o.
696 López Martín, 1995: id. m. 231. o.
697 Uo. 233. o. LM
698 Calleja: id. m. 90. o.
699 López Martín, 1995: id. m. 235. o.
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demonstrált a vallási központok egyetemi kiváltságai ellen. A baloldali ellenzéki

politikus Fernando de los Ríos 1929 januárjában kifejtette, hogy a diákság által

képviselt új eszmék nem egyeztethetők össze a diktatórikus rendszerrel és a monarchia

intézményével, hiszen annak ellenére, hogy még nem kristályosodott ki az

ideológiájuk, tisztán látszott, hogy köztársaságpártiak.700 Olaj  volt  a  tűzre,  hogy

miközben egyre több diákegyesület tiltakozott szóban és írásban az egyetemi törvény

53. §-a ellen, 1929. február 4-én bezárták az erjedés egyik központjának, a Murciai

Egyetemnek a kapuit, a diákok alacsony létszámára hivatkozva.701

Mint látjuk, a minden eddiginél erőteljesebb 1929-es diáklázadásnak és

diáksztrájknak már voltak jelentős előzményei. 1929. március 7-ére aztán az Egyetemi

Diákföderáció minden spanyol egyetemen meghirdette a sztrájkot, amellyel a politikai

hatalom képviselői ellen kellett állást foglalniuk.702 Ez az Egyetemi Diákföderáció

legnagyobb szabású ilyen jellegű akciójának bizonyult. Különböző mértékben, de

országosan elterjedt a sztrájk. A diákság erejét számottevően növelte, hogy a tanárok

támogatását maguk mellett tudhatták. A sztrájkhullámhoz azonnal csatlakozott

Madridhoz Barcelona, Santiago, Granada, Valencia, Zaragoza és Salamanca

diáksága.703 A diktátor arra kérte a tanárokat, hogy vezessenek nyilvántartást a

hiányzó hallgatókról, és akik nem igazolják távollétüket, azokat zárják ki az

egyetemről. Ennek ellenére a madridi diákok szinte száz százalékosan a sztrájk mellé

álltak. Miguel de Unamuno levelet intézett száműzetéséből az egyetemi diáksághoz,

melyben szolidaritásáról biztosította őket és kérte, „szabadítsák meg Spanyolországot

a hazugságtól, a szolgaságtól és a butaságtól, egyúttal állítsák vissza a szabadságot és

az igazságot”.704

Az események óriási visszhangra leltek a közvéleményben. Sor került az első utcai

megmozdulásokra is a diktatúra és a monarchia ellen. Madridban, az egyetemi

központban felhúzták az Egyetemi Diákföderáció vörös zászlaját. Ugyanez történt

Salamanca, Valladolid, Oviedo, Santiago, Murcia, Sevilla és Barcelona utcáin is, ahol

a diákok a „Nem vagyunk tüzérek!” szólamot kántálva vonultak fel.705 Ezzel egyrészt

700 Ben-Ami: Los estudiantes… 40. o.
701 Encarnación González: id. m. 321. o.
702 García Hoz: id. m. 151. o.
703 A diáksztrájk eseményeiről, hatásáról és nemzetközi visszhangjáról részletesen ír fent hivatkozott
művében Zavala: id. m. 53-78.o.
704 Idézi López Martín, 1995: id. m. 240. o.
705 Calleja: id. m. 91. o.
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tiltakoztak az ellen, hogy a fegyvertelen tüntetők ellen karhatalom bevetését rendeli el

a kormány, másrészt kifejezték felháborodásukat amiatt is, hogy az új felsőoktatási

törvény értelmében a volt tüzértiszt jelöltek felvételi nélkül bekerülhettek a

Műegyetemre.706

A diáklázadások elfojtására a hatalom már a karhatalom bevetésétől sem riadt

vissza. Primo de Rivera elrendelte az egyetemek katonai megszállását, miközben a

diákok kővel dobálták a diktátor házát és a kormánypárti-monarchista A.B.C. című

napilap szerkesztőségét. Ezt megtorlások követték. A hatalom példát kívánt statuálni

azzal, hogy valamennyi, a sztrájkban résztvevő diákot megfosztotta hallgatói

jogviszonyától.707 Március 12-én Madrid főutcáin barikádokat emeltek, másnap pedig

súlyos incidensekre került sor Valenciában és Valladolidban is. Az argentin sajtó

jelenlevő tudósítói szerint csaknem négyezren vettek részt a madridi

megmozdulásokban, ezek közül négyszáz embert letartóztattak.708

Az 1929 márciusi diákzavargások után Primo de Rivera a március 16-i királyi

dekrétum legsúlyosabb szankciója értelmében 1930. október 1-éig bezáratta a

Madridi Egyetemet, felmentette állásából a rektort, a dékánokat, a titkárság és az

adminisztráció alkalmazottait. A szankció valamennyi diákot érintette, de lehetőséget

kaptak arra, hogy más intézményekben letegyék vizsgáikat.709 Egyes diákokat az

összes spanyol egyetemről kizártak, eltiltva őket tanulmányaik folytatásától. Így járt

többek között az agrármérnök hallgató Sbert is – ekkor már mint az Egyetemi

Diákföderáció elnöke –,710 akit Primo de Rivera egyszerűen csak az „örök diák”-nak

titulált harmincéve kora miatt711. A Polgári Direktórium óriási hibát követett el azzal,

hogy ily módon „mártírokat” teremtett a diákmozgalom számára.712

Ezt követően került sor az Oviedói, a Barcelonai és a Salamancai Egyetem orvosi

karának bezárására is. Az iskolabezárásokkal a diktatúra saját halálos ítéletét írta alá.

Ebből már nem csak az egyetemi ifjúság értette meg, hogy az a kormányzat, amely

bezáratja az egyetemeket, erkölcsileg ellehetetlenül és politikailag halott.

706 MOL, K63, 273. Csomó, 360/1929-29/1. tétel, 9/pol./1929.
707 López Martín, 1995: id. m. 239. o.
708 Calleja: id. m. 92. o.
709 Encarnación González: id. m. 322. o.; vö.: Rubio Cabeza: id. m. 388. o.
710 Ben-Ami: Los estudiantes… 40. o.; vö. Rubio Cabeza: id. m. 48. o.
711 Sagrera: id. m. 327. o.
712 López Martín, 1995: id. m. 237. o.
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Ezek után se vége, se hossza nem volt a különböző irányból érkező tiltakozásoknak.

Magában a hivatásrendi alapon összehívott Tanácsadó Nemzetgyűlésben is az ott ülő

egyetemi tanárok is felemelték szavukat. Március 29-én pedig a Spanyol Királyi

Akadémia igazgatója, Ramón Menéndez Pidal intézett levelet a diktátorhoz, amelyben

szimpátiáját fejezte ki a diákmozgalmak iránt és kérte a kialakult helyzet

rendezését.713 A levelet aláíró negyven prominens személyiség között olyan neveket

találunk, mint Felipe Sánchez Román, Américo Castro, Jiménez de Asúa és Sáinz

Rodríguez.714 Az események következményeképpen több egyetemi tanár lemondott

állásáról, hogy ekképpen is kifejezze tiltakozását a hatalom megtorló intézkedései

ellen és szolidaritást vállaljon a diáksággal. Ezt tette José Ortega y Gasset, Sánchez

Román és Jiménez de Asúa a Madridi, Fernando de los Ríos a Granadai, Alfonso

García Valdecasas és Wenceslao Roces pedig a Salamancai Egyetemről.

A kialakult helyzetet a diktátornak sürgősen meg kellett oldania, mert

Barcelonában és Sevillában megrendezendő közelgő világkiállítások miatt az országra

nagy figyelem irányult. A Népszövetség Tanácsa is Madridban ülésezett május elején.

Többek között olyan nagynevű politikusok jelentek meg, mint Aristide Briand francia

és Gustav Stresemann német külügyminiszter. A kormányzat több enyhítő lépést

foganatosított azért, hogy véget vessen a diákokkal kialakult konfliktusnak, és

elkerülendő a nemzetközi botrányt, mely esetleg a világkiállítások bojkottjához is

vezethetett volna. A diktátor többek között több karon engedélyezte a szakok

újjáalakulását, visszaadta a hallgatók jogviszonyát, és visszahelyezte állásukba az

egyetemek vezetőit.715 A diákok nagy része újra felvette a tanórákat, bár az Egyetemi

Diákföderáció továbbfolytatta a politikai küzdelmet a lex Callejo ellen.  Közben  egy

újabb utcai összecsapás után a Barcelonai Egyetemet is bezárták 1930. október 1-ig.

Emiatt tiltakozásképpen még a konzervatív Sainz Rodríguez is távozott a Tanácsadó

Nemzetgyűlésből, a korábban kormánypárti író, Azorín pedig ekkor végleg

szembefordult a diktatúrával.716

A hosszan tartó tiltakozás megérlelte gyümölcsét; 1929. szeptember 21-én eltörölték

az elhíresült 53.§-t.717 A döntés már meglehetősen későn született; addigra a diákok

713 Pérez Pascual: id. m. 217. o.
714 Encarnación González: id. m. 322. o., vö: Zavala: id. m. 62-65. o.
715 Encarnación González: id. m. 323. o.
716 Calleja: id. m. 93. o.
717 Ben-Ami: Los estudiantes… 42. o.
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már a meghurcolt diákvezető, Sbert rehabilitálását, a leköszönt tanárok visszatérését

és a független diákegyesületek elismerését követelték.718 Mivel az 1929/1930-as tanév

kezdetére nem született politikai döntés az elbocsátott tanárok és diákok

visszafogadásáról, sőt Primo de Rivera az illetékesektől az Egyetemi Diákföderáció

feloszlatását követelte, a diákok 1930. január 20-ára meghirdették a második országos

sztrájkot,719 és nyílt levelet is intéztek a hatalomhoz 1930. január 24-én. Ebben az állt,

hogy  a  Murcai  és  az  Oviedói  Egyetem  diákjai  szolidaritást  vállalva  madridi

diáktársaikkal már utcára vonultak. A valladolidi, santiagói és a salamancai diákok is

még aznap tiltakozásba kezdenek, 48 óra elteltével pedig valamennyi spanyol

egyetemista követi példájukat.720 Primo de Rivera diktatúrájának napjai akkor már

meg voltak számlálva. A világgazdaság válság hatására megrendült, lendületét vesztett

gazdaság miatt is egyre többen fordultak el a diktátortól. Végül 1930. január 28-án

Primo de Rivera benyújtotta lemondását a királynak. Ezt XIII. Alfonz elfogadta, abban

a hitben, hogy – mint 1909-ben Antonio Maura esetében – a távozó kormányfőre

háríthatja a felelősséget. 1930. február 5-én az új kormány megalakulásával az

uralkodó amnesztiát hirdetett az oktatásból kizártaknak és a száműzötteknek.

Visszatért katedrájára Ortega y Gasset és Sánchez Román. Az Egyetemi

Diákföderáció elnöke, Antonio María Sbert is visszatért palma de mallorca-i

száműzetéséből, Unamuno pedig Franciaországból, Eduardo Ortega y Gasset-tel

együtt.721 Ez utóbbi esemény alkalmával a vasútállomáson várakozó diákok és

értelmiségiek újból összetűzésbe keveredtek a rendőrséggel, ami után újabb általános

diáksztrájkot hirdettek 1930. május 3-a és 8-a közötti időtartamra.722

Az Egyetemi Diákföderáció a küzdelmekből megerősödve került ki, sőt egyre

nagyobb általános politikai szerepet játszott. Tevékenységének köszönhetően a

diákság egyre nagyobb tömegei fordultak el a monarchiától, és követelték a

köztársaság kikiáltását. Az Egyetemi Diákföderáció tehát a diktatúra hatalmi

rendjének aláásása után723 jelentős szerepet játszott a monarchia megdöntésében is.

718 Uo. 42. o. BA
719 López Martín, 1995: id. m. 247. o.
720 RAH, Romanones Levéltár,  leg. 2, exp. n.° 44. A közlemény teljes szövege és magyar fordítása a
Függelékben található.
721 Encarnación González: id. m. 324.o.
722 Ben-Ami: Los estudiantes… 44. o.
723 Rial: id. m. 220. o.
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Részösszefoglalás

Az oktatáspolitikai fejezet tanulságainak levonásakor a bevezetésben

megfogalmazott tézisek értékelésével párhuzamosan középpontba kellett állítani azt a

kérdést, hogy milyen sikereket és eredményeket ért el a diktatúra a kultúra és ezen

belül az oktatás területén, milyen mértékben sikerült megvalósítania programját,

milyen eredményeket tudott elérni a fennállása alatti több mint hat évben.

A kulturális életben végbement folyamatok mindegyikében meghatározó volt a

politika jelenléte és kapcsolata a kulturális élet szereplőivel. „A kultúra

kormányformák felett áll, s azok nem változtathatják meg a kultúra értékeit.”724 –

mondta Miguel de Unamuno Salamancában, az 1931/1932-es egyetemi tanévnyitó

beszédében, de csak részben volt igaza. Primo de Rivera diktatúrája ugyanis

beavatkozott a kulturális életbe, befolyása sok esetben súlyos torzulásokhoz vezetett.

A kulturális élet egyes területeinek alkotói megőrizték szuverenitásukat; az építészek

és a képzőművészek szinte kivétel nélkül a fennálló kormányformától függetlenül

alkothattak. Az ellenzéki irodalmárokat ellenben cenzúrával sújtották és megfosztották

a szabad alkotás és a szabad véleményalkotás lehetőségétől. A hatalom ellenérzését

kiváltó irodalmárok Primo de Rivera diktatúrája alatt is maradandóbb műveket hoztak

létre, mint rendszerpártoló kortársaik. Ők tehát a diktatúra cenzúrájának szorításában,

a fennálló hatalom ellenére alkottak. Műveikben éles kritikát fogalmaztak meg a

fennálló rendszerrel szemben, és pont emiatt ismerhető meg a kor pontosabban ezen

alkotásokon keresztül. Mindenképpen negatív volt a bevezetett cenzúra hatása, mivel

sok folyóirat kénytelen volt ideiglenesen, vagy véglegesen beszüntetni a működését,

mert a diktatúra cenzúrája ellehetetlenítette működésüket. Ezáltal az ellenzéki

orgánumok szinte teljesen eltűntek a sajtópiacról.

Lélektani szempontból viszont pozitív példa a sevillai ibér-amerikai kiállítás és a

Barcelonai Világkiállítás megrendezése. Előbbi Spanyolország latin-amerikai

kapcsolatait értelmezte újra, utóbbi pedig a nemzetközi porondon vívott ki komoly

elismerést az országnak. A kiállítások segítségével Primo de Rivera rendszere

724 Kéri Katalin: Unamuno. http://nostromo.pte.hu/~carry/publikaciok/text/unamuno.htm (2005.07.15.)
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átformálta Spanyolország helyét Európában és kapcsolatát a latin-amerikai

országokkal.

A diktatúra irányítói kezdettől a kultúra igen fontos részének tekintették az

oktatást. A diktatúra oktatáspolitikához fűződő attitűdjét úgy foglalhatjuk össze, hogy

az új hatalomnak évtizedes elmaradásokkal, hiányokkal, problémákkal kellett

szembenéznie és megküzdenie, nem csupán a tanítás szellemiségét kellett a maguk

képére formálniuk. Mindazon anomáliák, melyek Spanyolországot jellemezték a

húszas évek kezdetén, megtalálhatók voltak az oktatás minden területén. A rendszer

alulfinanszírozott és bürokratikus volt, tökéletesen elzárva az európai trendektől. A

jellemzően vidékies agrártársadalomban még az alapfokú oktatás sem volt teljes körű.

Így nem csoda, hogy a középfokú képzettséghez leginkább az urbanizáltabb területek

középosztályának gyermekei jutottak hozzá. A felsőfokú oktatás pedig továbbra is egy

szűk réteg kiváltsága maradt.

Az 1923 utáni kormányzat felismerte és vallotta: gyermekek millióira lehet hatással

az, ahogyan az oktatási elveket koordinálják, ahogyan a tananyagot megszabják,

ahogyan a tanári kar gondolatait karanténba zárják. Primo de Riverának ez sikerült, a

tanári kar java része az ő pártján állt, a rendszer alapvető értékeivel szembenálló

tanárokat kíméletlenül eltávolították a katedráról. Amíg a kulturális élet szereplői

között bőven találhatunk a kormány ideológiáját hűségesen kiszolgáló emberek

mellett nyílt ellenzéki magatartást felvállaló értelmiségieket is, addig az oktatás

területe tűnik a leghomogénebbnek. Az oktatás különböző szintjein dolgozó tanítók,

ill. tanárok túlnyomó többsége azonosult a kormány nézeteivel, vagy legalábbis nem

mert ellenzéki meggyőződéséről tanúbizonyságot tenni. Ezt a célt szolgálta a

kormányzatilag irányított szakfelügyeleti rendszer. A kérdéskör ennél

természetesebben jóval árnyaltabb: az alapfokú oktatási intézményekben dolgozó

tanítók függősége a kormányzattól sokkal erősebb volt, mint a középiskolai tanároké.

A legszabadabban az egyetemi professzorok fejthették ki esetenként a kormányzatot is

bíráló nézeteiket.

Az oktatási kontroll ellenére elmondhatjuk, hogy Primo de Rivera – különösen XX.

századi elődeihez képest – jelentős eredményeket ért el az alapfokú oktatásban.

Különösen az analfabetizmus látványos csökkenése méltó említésre. Az írástudatlanág
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ugyanis rendszerektől függetlenül elzárja a művelődés elemi lehetőségétől is a

felnövekvő generációkat.

A neveléstörténész, Victor García Hoz a diktatúra oktatáspolitikáját

„romantikusnak és paternalistának” látja, a megelőző korszak adminisztratív és

polemizáló, valamint az elkövetkező korszak ideologikus oktatáspolitikájával

összevetve.725 Romantikus lehetett abból a szempontból, hogy igazi vágyálmokat

szerettek volna megvalósítani, amelyeknek csupán töredéke realizálódott. Mégis azt

kell mondanunk, hogy az oktatás számos, évtizedek óta érintetlen területén a diktatúra

több mint hat éve alatt sok olyan változás következett be, mellyel megpróbáltak

alkalmazkodni a XX. századi életkörülményekhez és elvárásokhoz. Paradoxon, hogy

az alapfokú oktatásban nem emelkedett törvényerőre reform – igaz, 1928-ban

kialakulóban volt egy ilyen irányú terv726-, mégis a költségvetési hozzájárulás

javarésze ezt az oktatási szintet erősítette. Az elképzelés világos és célszerű volt,

hiszen  ahhoz  hogy  erős  legyen  a  közép-  és  felsőfokú  oktatás,  kellő számú

iskolaépületre és jól képzett oktatóra volt szükség. Ezt ismerte fel Primo de Rivera

kormányzata, amikor a húszas évek derekán nagy léptékű iskolaépítésbe kezdett.

Az iskolaépítésen kívül a tanítók gazdasági helyzetén is sikerült némiképpen javítani.

Bár számszerűleg több vonatkozásban pozitív a diktatúra mérlege, ez minőségi

javulást mégsem hozott, az oktatás színvonala lényegesen nem emelkedett. Mivel a

tanulólétszám növekedésével párhuzamosan nem teremtették meg a magasabb szintű

oktatásnak a nagyobb létszámhoz szükséges, tantermeken túlmenő feltételeit. Eközben

tudatosan ideológiai befolyásolásra használták fel már az alapfokú oktatást is. Az

egyház befolyása is újraerősödött, a hatalom ellenőrzése mellett. Ez is hozzájárult

ahhoz, hogy nem sikerült a korban kibontakozó progresszív pedagógiai eszmékhez

kapcsolódó új áramlatokat meghonosítani a spanyol oktatásban. Az okok között nem

az utolsó, hogy a középiskolák 75%-a a húszas években is szerzetesrendek

tulajdonában álló magánkollégium volt.

Ebben a helyzetben kellett a diktatúrának az oktatás különböző szintjein eredményt

elérnie olyan időszakban, amikor a pénzeszközök már bővülőben voltak, de mégis

szűkösek ahhoz, hogy minden problémát sikeresen megoldhassanak. Az államilag

finanszírozott általános iskolák száma 23, 5%-kal, az általános iskolai tanítók száma

725 García Hoz: id. m. 298. o.
726 Fernández Clemente – Forcadell: id. m. 27. o.
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19,9%-kal, az általános iskolába beiratkozottak száma 22,9%-kal emelkedett.727 A fő

probléma azonban, hogy összességében alacsony maradt az oktatásra fordított

mindenkori költségvetési hányad. Ez még akkor is igaz, ha ez az összeg a diktatúra

éveiben közel másfélszeresére emelkedett.728

A XX. század első harmadában legtartósabban tevékenykedő oktatási miniszter

számos tettével beírta nevét a spanyol oktatástörténetbe. Intézkedéseinek egy részét

vitatták, vitatják, de az kétségtelen, hogy Eduardo Callejo koncepciózusan gondolkodó

szakminiszter volt. Érettségi és felsőoktatási reformjaival megosztotta a

közvéleményt, de ideológiailag az oktatás területén stabillá tette Primo de Rivera

kormányzásának második, polgári korszakát. Az oktatáspolitikával kapcsolatosan

ekkor megfogalmazott tézisek úgy értékelhetők, hogy a rendszernek volt ideológiája.

Akár beszélhetünk primoriverizmus-ról is, amely bizonyos, a korszakban ható

filozófiai irányzatok, politikai eszmék, pl. a korporativizmus sajátos keveredése

folytán alakult ki, és többé-kevésbé megvalósult a gyakorlatban. Az oktatáspolitikában

eközben sok pozitív eredményt produkált a diktatúra, több, az 1930-as években

szélesebben kibontakozó, növekedést szolgáló tendenciát indított el. Callejo

elvitathatatlan érdemei közé tartozik az elemi fokú iskolaépítés, ahonnan számos

tehetséges gyermek kerülhetett be a közép-, majd a felsőfokú oktatásba. Emellett

egyfajta organikus egységgé igyekezett formálni a teljes oktatási  rendszert,  mely  jól

illeszkedik a szerves állam ideológiájához. Bizonyos vonatkozásokban ez nem ment

ellenállás nélkül. Az érettségi kapcsán a közvéleményben a legnagyobb visszatetszést

az keltette, hogy nem engedélyezték a régi szisztéma szerint érettségizni a

tanulmányaikat már korábban megkezdett diákokat. A kötelezően bevezetett egységes

tankönyv is élesen megosztotta a társadalmat. Az előző évtizedek – nemritkán

konzervatív személyiségek és kormányok által is képviselt – szabadelvű értékei ehhez

túlságosan mélyen ivódtak be a társadalom modernizáló rétegeibe. A diktatúra által

teremtett „Rendet” általában igényelték és elfogadták, megvalósításának módszereit

viszont több konkrét kérdésben ellenezték.

Az  érettségi  reform  sok  újítást  vezetett  be,  például  kétciklusúvá  tette  a középfokú

képzést. Ez azok számára is továbbtanulási lehetőséget nyújtott, akik nem akarták

gyermekeiket egyetemi pályára adni. A kötelező vallásoktatás újólagos elrendelése

727 Rial: id. m. 216. o.
728 Uo. 215. o. R
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viszont mindenképpen vitára adott okot liberális körökben. Pedig ez is a diktatúra

ambivalenciái közé tartozott, amelyek megkülönböztetik a Franco-féle „hézagmentes”

megoldásoktól. Ez a kötelezettség sem volt ugyanis teljes körű: órára járni ugyan

kötelező volt, de vizsgázni már nem kellett a tantárgyból. A gyakorlati képzés

kidolgozása jó úton indult el, de a délutáni foglalkozások nem voltak elegendők a

tanultak elmélyítéséhez. Visszatekintve García Hoz történész az érettségi

kettéágazását abban a korban modern lépésnek tartja, még ha mára elavulttá vált is. A

kötelezően használandó tankönyvet viszont egyértelműen az oktatás szabadságának

rovására és a tanári kezdeményezőkészség és innováció kárára meghozott döntésként

értékeli.729

A diktatúra tevékenysége az alap- és középfokú oktatásban nem gerjesztett

felháborodást a közvéleményben, hiszen a népiskolák és a középiskolák építését

mindenki elismerte. A felsőoktatást azonban nem tudta kezelni a rendszer. Ezen a

szinten elsősorban a madridi Egyetemi Város koncepciója és kivitelezésének

megkezdése ítélhető pozitívnak. Ellenben ellenérzést keltett a meggondolatlan

törvényalkotási folyamat és a társadalmi egyeztetés teljes hiánya. A legkevesebben az

egyetemi oktatásban vettek részt, az értelmiségi befolyás miatt mégis ez az oktatási

szint tudta a legjobban befolyásolni a közvéleményt. Az 1928-as egyetemi

reformtörvény egyik cikkelye ellen tiltakozva sorban mondtak le posztjukról a

nagynevű professzorok, és több egyetemen diáksztrájkok kezdődtek. Primo de Rivera

emiatt az egyetemek részleges, vagy teljes bezárása mellett döntött; ezzel

meggyorsította rendszere erodálódását.

Az értelmiséggel együtt az egyetemi diákság olyan ellenzéki mozgalmat indított el

1929-ben, amely fogadókészségre talált az egyre inkább diktatúraellenessé váló

országban.

A spanyol értelmiség állásfoglalásával, közszereplésével igencsak kivette a részét

Primo de Rivera hazai és nemzetközi megítélésének alakításában. A diktatúra

bevezetése a spanyol társadalom egészét meglepetésként érte. Az értelmiséggel sem

történt ez másképp. A különbség abban állt, hogy az értelmiség egyes tagjai a

diktatúra folyamán felvették a harcot a rendszer elnyomó törekvéseivel, és soraikból

egyre többen követelték vissza a szabadságjogokat. A vezető értelmiségiek

729 García Hoz: id. m. 304. o.
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háromféleképpen álltak hozzá a diktatúrához: sokan kezdettől fogva végig

szembehelyezkedtek a rendszerrel, mások kormányhűek voltak és maradtak. A

harmadik szűk csoportba azok az ingadozók tartoztak, akik az évek során fokozatosan

eltávolodtak a diktatórikus rendszertől és valamiféle radikális rendszerváltozásban

látták a megoldást.

Megfigyelhető, hogy a diktatúra alatt az értelmiségiek különböző generációi milyen

eltérő történelmi és politikai tapasztalatot hordoztak. De az egy generáción belüliek is

nagyon gyakran ellentétesen vélekedtek az életüket jelentősen meghatározó dolgokról.

Ezek tükrében nem csoda, hogy nem tudtak azonnal és egységesen fellépni a rendszer

ellen. Ám többéves folyamat során új árnyalatokkal gazdagodott a politikai paletta,

hiszen a közéleti szerepre vállalkozó értelmiségiek nem csak Primo de Rivera

diktatúrája alatt játszottak kimagasló szerepet annak megdöntésében, hanem a

Második Köztársaság megszületésében is tevékenyen részt vettek.730

A  madridi  Ateneo  egykori  elnöke,  Ángel  Ossorio  y  Gallardo  igen  lényegre  törően

„analfabéta” címkével látja el a tábornokok politikáját. Véleménye szerint az 1923.

„szeptember 13-i államcsínyben részt vevő tábornokok szemében mindazon spanyolok

ellenségek voltak, akik tudtak írni és olvasni”.731 A megállapítást talán tekinthetjük túl

sarkosnak, de az valóban helytálló, hogy az értelmiségi törekvések nem találtak

maguknak utat a diktatúra elitjéhez. Voltaképpen ebből fakadt e korszak

értelmiségének egyetlen közös jellemzője: a tetőtől-talpig katonai szellemben

nevelkedett Primo de Rivera tábornok egyetlen egyet sem értett meg közülük, nem

tudott azonosulni a nézeteikkel, törekvéseikkel, bármennyire sokszínűek voltak is

azok.732

A rendszer bukásának legfőbb oka, hogy a diktátor nem csak „természetes

ellenségeivel” veszett össze, hanem a természetes szövetségesei által feltett kérdésekre

sem találta meg a hatékony kormányzati válaszokat. Oda sem figyelt igazán rájuk,

ezáltal sikeresen elidegenítette magától őket.733 Ez okozta a tekintélyuralom bukásán

túl a monarchia összeomlását is. Miguel de Unamuno úgy látta, hogy

Spanyolországban valójában több volt az antimonarchista, mint a köztársaságpárti

730 López Martín, 1995: id. m. 200. o.
731 Ossorio: id. m. 124. o.
732 López Martín, 1995: id. m. 226. o.
733 Uo. 227. o. LM
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mozzanat.  Ramón  Tamames  szellemes  vélekedése  szerint  pedig  a  Második

Köztársaságot a monarchisták hozták létre, és a köztársaságiak veszejtették el.734

Primo de Rivera emberei közül sokan aztán a Franco-rendszer kezdetén ismét vezető

beosztásba kerültek.735

734 Anderle: id. m. 118. o.
735 Tamames: id. m. 428-430. o.
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II. 1. Bevezetés

Doktori értekezésem ezen fejezete magyar nyelven teljes mértékben kuriózum, de

ilyen mélységben, ilyen teljességben, a tankönyv-, ill tartalomelemzés szintjére eljutva

tudomásom szerint még spanyol kutatók sem elemezték a korszak

tankönyvállományát.

A téma aktuális, és tanulmányozásra érdemes, hiszen az ebből a korszakból az

iskolapadokból kikerülő fiatal emberek jó része valamilyen poszton a Franco korszak

támaszává is vált. Nem elhanyagolható ez a néhány éves periódus az egész korszak

megítélése szempontjából. Ebben az értelemben a Primo de Rivera-korszak erősen

kötődik a Franco-diktatúrához, annak nem csak előképe, hanem előzménye is.

A sikeresen végrehajtott államcsínyt követően a diktátor rövidesen olyan

intézkedéseket vezetett be, melyek tökéletesen ellentétesek voltak az értelmiség

túlnyomó többségének a felfogásával. Többek között az egyetemek autonómiáját is

megnyirbálta, és több köztiszteletben álló professzor ellen hozatott különböző

szankciókat. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy a diktatúra elleni harcban a

tiltakozás egyik fő hadállása a kisebbségi – katalán, baszk és gallego - nemzeti

mozgalmak, a szerveződő baloldal, a polgári republikánusok és egyes liberális

monarchista csoportok mellett az értelmiség körében alakult ki. Az értelmiségről

Javier Tusell jegyzi meg szellemesen, hogy „létszáma csekélynek mondható, de a

társadalomra gyakorolt befolyása olyan erős, mint magaé a hadseregé”736. Az

értelmiség többsége változó intenzitással, az egyetemi tanárokkal és a diákokkal

fennállása teljes időszakában vállvetve küzdött a tekintélyuralmi rendszer ellen.737

Mint előzőleg láttuk, együttes, erőteljes fellépésük volt az egyik okozója a rendszer

bukásának is.

A legnagyobb súlyú értelmiségiek – többnyire politikai szerepet is játszó vezető

személyiségek – ezt a rendszert nagyobbrészt az országhatárokon belül élték meg.

Köztük a legfontosabbak a teljesség igénye nélkül: Ramón del Valle-Inclán, Azorín

(José Martínez Ruiz), Pio Baroja írók, Antonio Machado költő, José Ortega y Gasset

filozófus, Rafael Altamira y Crevea és Antonio Ballesteros történészek738, továbbá

736 Tusell: La España… id. m. 211. o.
737 Cortázar – Vesga: id. m. 392. o.
738 José García: id. m. 120. o.
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Marcelino Domingo, Luis Jiménez de Asúa, Gregorio Marañón, Luis de Zulueta,

Fernando de los Ríos és Manuel Azaña. Száműzetésében is élükön állónak tekintették

Miguel de Unamunót.739

II. 2. A kutatási téma behatárolása

A kutatási témám kereteit a diktatúra időkeretei határozzák meg. Célkitűzéseim

között szerepelt a diktatúra éveiben kiadott, lehetőség szerint valamennyi fellelhető

tankönyv megvizsgálása, tartalomelemzése, valamint – az elemi iskolák és a

középiskolák tankönyveinek megismerésével – átfogó oktatáspolitikai-

neveléstörténeti elemzés elkészítése az 1923 és 1930 közötti időszakra vonatkozóan.

Tézisem szerint a diktatúra szellemisége, ideológiájának fő mozzanatai behatoltak a

tankönyvekbe, tetten érhetők az írott szövegekben. A politikai vezetés célja

lényegében az, hogy az általa szigorúan cenzúrázott tankönyveken keresztül

meghatározza az ifjúság szellemiségét, a maga szabta keretek közé szorítsa a tanulók

gondolatait, s hogy a tankönyvekből semmiféle diktatúra-ellenes eszmeiséget ne

olvashassanak ki. Az oktatás minden rendszerben a társadalmi-erkölcsi kontroll

eszköze, de a diktatúrák különösen kiemelt szerepet szánnak neki.

Előzetes feltevésem az volt, hogy a földrajz, a történelem és az irodalom tankönyveket

kell a legbehatóbban megvizsgálni, mert ezekben a tantárgyban nyílik leginkább mód

arra, hogy a diktatúra által fontosnak tartott ideológiai „támaszpontok”

felbukkanjanak.

Kutatási kérdéseim között szerepelt annak vizsgálata is, hogy a rendszer második

felében megjelent tankönyvekben vajon több elfogultsággal lehet-e találkozni, mint a

diktatúra első éveiben kiadott könyvek esetében. Feltevésem szerint ezt indokolja

egyrészt az 1926-ban az egységes tankönyv elrendelésében manifesztálódott

tankönyvpolitika, és a mindenkori rendszerváltozások átfutási ideje is. Vitathatatlan,

hogy egy diktatúra létrejöttének pillanatában még az előző időszak tankönyvpolitikája

érvényesül, még diktatúrák esetén sem kerülhet egyik pillanatról a másikra a tanulók

asztalára a diktátor és munkatársai fejében megfogant, a számukra üdvös ideológiát és

eszmeiséget hordozó tankönyvcsomag. Évekbe telik, míg az új felfogás olyannyira

739 Cortázar – Vesga: id. m. 392. o.
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kikristályosodik, hogy az királyi rendelet formájában öltsön testet. Szintén évek

kérdése, mire az új tankönyvek megírására felkért szerzők valamennyi tantárgyban

elkészítik kéziratukat, azokat a királyi és egyházi cenzúra átvizsgálja és a rendszer

szellemiségével összhangban állónak nyilvánítja. Ezután kerülhet csak a kézirat

nyomdába, majd pedig a diákok kezébe.

A részletes és átfogó tankönyvelemzés következtetéseinek levonása után az olyan

kutatási kérdésekre is választ kaphatunk, hogy milyen mértékben tudta érvényesíteni

akaratát a diktatúra, és a diktátor a tankönyvekben, vagy hogy milyen arányban

tükrözik a vizsgált tankönyvek a diktatúra szellemiségét?

II. 3. A korszakra ható filozófiai irányzatok, fő eszmeáramlatok

A kutatási téma behatárolása és a kutatási módszertan kialakítása között nagyon

fontos megismerni a korszak filozófiai irányzatait, azokat a főbb eszmeáramlatokat,

melyek hatottak a diktatúrára és személyesen a diktátorra.

 A XIX. és XX. század fordulójának európai értelmiségi áramlatait meghatározta a

pozitivista, egzisztencialista filozófiai irányzat. Az ő szellemi atyjuk pedig a német

Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) volt, akitől az egzisztencializmus

filozófiai irányzatát eredeztetjük. Az organikus államelmélet egyik ősatyja, Heinrich

Ahrens is az ő tanítványa volt.

A spanyol filozófia történetében a XIX. század a megosztottság korszaka. Az egyik

irányzat képviselői a filozófiai élet fellendítését a hagyományos spanyol szellemi

értékek megőrzésétől, ill. felélesztésétől várták; a másik irányzat tagjai ezzel szemben

az európai bölcselet meghonosítását tartották célravezetőnek.740

Krause filozófiája, a klasszikus német filozófia kéősi leágazása, a XIX. század

közepén került be Spanyolországba, és a madridi egyetemen rögtön tanszéket

szerveztek az oktatására. A krauszizmus révén került Spanyolország első ízben

közvetlen kapcsolatba a modern polgári filozófiával, s ezen belül a modernebb német

740 Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története. Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset
filozófiájának fő kérdései. Gondolat, Budapest, 1986. 28. o.
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bölcselettel. Erre az alapra épültek rá az újabb filozófiai áramlatok, amelyek közül az

egyik legfontosabb a pozitivizmus.741

A következő állomást Nietzsche bölcseletének megjelenése jelentette a spanyol

filozófiatörténetben. A krauszizmussal és  a pozitivizmussal ellentétben a nietzschei

tanok először nem a katedrákon keresztül jutottak el az emberekhez, hanem a

szépirodalmon és az esszéíró publicisztikán keresztül.742

Az utolsó gyarmatok elvesztésével (1898) fellángolt a spanyol nacionalizmus, mely

addigra szembe találta magát az ébredő baszk, katalán és gallego nemzeti érzülettel.

Az 1898-as és az 1917-es krízis elmélyítette a spanyol társadalomban az 1875-ös

Bourbon-restaurációt késői szakaszában kikezdő válságjelenségeket. A változások a

spanyol értelmiségiek életére is erősen hatottak, akik az új helyzetben szemlélet- és

értékváltást sürgettek, melynek segítségével Spanyolország válaszokat találhat a

kialakult válsághelyzetre. Újfajta kiindulási pontokat kerestek az egykori

világbirodalomból lokális középhatalommá olvadó ország számára úgy, hogy az

önbecsülésükön esett csorbát megpróbálják kiköszörülni.

A nemzeti megújhodásért indított „újjászületési”, ún. regeneracionista mozgalom

keretében az ún. „98-as nemzedék” tagjai mondták el több évtizedre kiható

véleményüket, programjukat. Központi gondolataik kiformálódásához egyfelől

Nietzsche filozófiája adta meg a szellemi hátteret, aki „tagadhatatlanul szellemi

vezetője volt ezeknek az értelmiségieknek”, írja Pedro Salinas költő.743 E nemzedék

vezéralakjai mind Spanyolország peremvidékéről származtak – Miguel de Unamuno,

Pio Baroja, Ramiro de Maeztu Baszkföldről, Azorín Levantéből, Ramón del Valle-

Inclán Galíciából, Antonio Machado pedig Andalúziából –, viszont Kasztíliában

találtak egymásra, így szinte kívülről látták az ország szívének problematikáját, és

újraértékelve régiójuk történelmét, válaszokat tudtak adni a felmerülő kérdésekre.

„Kasztíliának, mint a történelem és a spanyol nemzet alakítójának legendája sokat

adott ezeknek a vidéki embereknek, akik leírásaikban egyfajta ősmintát közvetítenek

számunkra a kasztíliai tájról”.744

741 Uo. 33. o. CSD
742 Uo. 34. o. CSD
743 Uo. 37. o., CSD vö. José Luis Abellán könyvében egész fejezetet szentel Nietzsche hatásának a „98-
as generáció” körében – Abellán, 1989: id. m. 182-210. o.
744 Uo. 175. o. AB
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A „98-as nemzedék” előfutárai között Joaquín Costa (1846-1911) történészt és Ángel

Ganivet (1865-1898) költőt tartjuk a legfontosabbaknak.745 Costa  tekinthető a

regeneracionismo szellemi-politikai mozgalom egyik szülőatyjának.746 A pozitivista

tudományosság alapján állva vizsgálták az országot, és azt a diagnózist állították fel,

hogy az ország beteg. Spanyolország bajainak orvoslásához, egyben modernizálásához

és európaizálásához elengedhetetlenül szükségesnek tartották egy „vaskezű sebész”

(Joaquín Costa) beavatkozását, amit egy erőskezű, de mégis demokratikus vezetés

képes csak megvalósítani a Restaurációs időszak káros jelenségei ellenében. Ezek

közül a legfőbb bajnak az oligarchia és a kiskirályok polgári kormányzókkal

összefonódó, az egész országot korrumpáló, a választásokat megkérdőjelező

gyakorlatát, a kacikizmust tartották.

Antonio Maura konzervatív politikus, többszörös miniszterelnök elmélete szerint

„felülről jövő forradalomra” van szükség az ország modernizálásához. A program

értelmében parlamentáris eszközökkel, a kormánynak kell végrehajtani ezeket a

reformokat, mielőtt nagyobb zűrzavarba süllyed az ország.747

A spanyol egzisztencializmus két legnagyobb hatású spanyolországi képviselőjére,

a „98-as nemzedékhez” tartozó Miguel de Unamunóra és az „1914-es nemzedékhez”

sorolható José Ortega y Gassetre is nagy hatással volt Krause filozófiája.748

Unamunóra többek között Spencer, Comte, Kant, Hegel és Schopenhauer filozófiája

hatott. Ortegára kezdetben hatással volt Nietzsche filozófiája, mégpedig Ramiro de

Maeztu tolmácsolásában.749 A neokantiánus objektív idealizmus, melynek

spanyolországi meghonosítója lett, marburgi tanulmányai során ragadta meg,.750

II. 3. 1. A korporativizmus

A szociális kérdés kiélezettsége miatt a filozófiai háttér hatása a konkrétabb

társadalmi tartalmat hordozó ideológiák közvetítését is feltételezte. Az államrendet

745 José García: id. m. 10. o., vö. Abellán, 1989: id. m. 211-213. o.
746 Szilágyi István: Portugália és Spanyolország. Történelem és politika a 20. században. Veszprémi
Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2006, 11. o.
747 José García: id. m. 34. o.
748 Csejtei D.: id. m. 40. o.
749 Uo. 163. o. CSD
750 Javier Zamora Bonilla: El mundo que pudo ser. El concepto „Europa” en el proyecto político
orteguiano. In: Revista de Estudios Europeos, 40. sz., 2005/május-augusztus, 14. o.
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biztosító értékeknek Primo a hazafiasságot,  a katolicizmus védelmét, az „igazi

állampolgárrá” válást, a dicsőséges spanyol hagyományok felelevenítését tekintette.

Ezek voltak azok a pillérek, melyeken a rendszer tulajdonképpen nyugodott, hiszen

hatalomra kerülésekor a diktatúrának szembe kellett néznie az ország politikai

széttagoltságával, a szüntelen sztrájkharcok során elszabadult terrorizmussal és a nagy

véráldozatokat követelő marokkói háború elhúzódásával.751 A rendszer ideológiai

orientációs pontjai közé sorolható az antimaterializmus, az antipozitivizmus, a francia

forradalomnak és a XIX. század liberális örökségének elutasítása, továbbá a spanyol

tradicionalizmus jegyében a spanyol nemzet azonosítása a Monarchiával és a

Katolicizmussal752, az organikus eszme, azaz a szerves állam megvalósítása, az

egyenlőség tagadása és a liberális gyakorlat megvalósulásának támadása a restauráció

folyamán.753 Ezekből a pontokból állt össze a diktatúra álampártjának, a Hazafias

Szövetségnek az ideológiája, mely a korszak reformfolyamatait irányította.

A diktatúra egész berendezkedését meghatározták a korporatív intézményi

megoldások. A létrehozott korporatív rendszer eszmei alapja az ún. organikus

(szerves) államelmélet volt.

Heinrich Ahrens (1808-1874) német jogfilozófus a természetjog újkori képviselői

közül az elsők között foglalkozott a társadalom hivatásrendi alapon történő

felosztásával.754 Bár professzori munkássága legnagyobb részét Németországban és

Ausztriában fejtette ki, leghíresebb műve, a „Die organische Staatslehre” (Az

organikus államtan) hosszabb távon a latin nyelvterületeken gyakorolt mélyebb hatást,

nagyszámú fordítása révén. Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és

Argentínában is nagy népszerűségnek örvendett, mint a krausei filozófia755 (spanyolul

krausismo) meghonosítója.756

A korporativizmus eszmei és intézményi alapjait az egyik ágon azok a

keresztényszocialisták rakták le, akiket a katolikus szakszervezeti mozgalom

751 Victor  García  Hoz:  La  educación  en  España  del  siglo  XX.,  Ediciones  Rialp,  S.A.,  Madrid,  1980,
38.o.
752 A számára fontos elvek és eszmék nagy kezdőbetűvel írását Primo visszatérően alkalmazta, noha az
ezáltal kelthető érzelmi többlet olykor inkáb céljai pontos körülírását pótolta.
753 Calleja: id. m. 182. o.
754 Fellner Máté: Heinrich Ahrens – a természetjog hozzájárulása a hivatásrendi gondolathoz. In:
Történelem Doktori Program. Kutatási füzetek 11. Ünnepi szám Harsányi Iván 75. születésnapjára.
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2005, 15. o.
755 Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) német filozófus bölcselete. Tőle eredeztetik az
egzisztencializmus filozófiai irányzatát.
756 Fellner Máté: id. m. 26. o.
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megszervezésére sarkallt XIII. Leó 1891-es Rerum novarum enciklikája.757 Primo de

Rivera korporativizmusára kimutathatóan hatott még Gabriele d’Annunzio 1919-es

Fiumei Alkotmánya is.758

Az organikus államelmélet és a korporativizmus spanyol előfutárai voltak azok a

tradicionalisták és regeneracionisták (megújítás-pártiak), akiknek a munkássága

leginkább hatott a XX. század első három évtizedének politikusaira, így Primo de

Riverára is. A tradicionalisták közül a legismertebb a karlista politikai erők vezetője,

Juan Vázquez de Mella, a regeneracionisták közül a polihisztor Joaquín Costa, a

katalán nagytőke képviseletében pedig Francisco Cambo.759

A korporációk eszméje, különböző változatokban felbukkant a szindikalistáknál, a

fasisztáknál és a szociáldemokratáknál is. Javier Tusell egyenesen azt állítja, hogy

Európában itt maradtak a leghűségesebbek a keresztényszociális gondolatokhoz.760

Primo de Rivera engedte működni a szocialista szakszervezeteket, nem verte szét őket,

mint Mussolini. A legfontosabb mégis a tőke és a munkaerő harmonizálásának célja

volt, tehát állami beavatkozással a munkaadók és a munkavállalók érdekeinek

összehangolása, amire már Bismarck kancellár is kísérletet tett 1880-ban, amikor

bevezette a társadalombiztosítást.761

Összegzésképpen megállapítható, hogy míg a Katonai Direktóriumnak inkább

körvonalazatlan ideológiája volt, a Polgári Direktórium már koherens világnézeti

koncepcióval rendelkezett. Ez az élet számos területén, többek között az

oktatáspolitikában is megmutatkozott, olyan jelszavak vagy/és értékek köré

csoportosítva, mint a hatékonyság, a tekintélyelvűség, a nacionalizmus, a monarchia

védelme, a katolicizmus védelme, a hagyományos típusú család és a magántulajdon

védelme, a politikus- és politikaellenesség.762

A primoriverizmus a konzervativizmusa sajátos. Az eredeti spanyol konzervativizmus

a legtöbb változatában elutasította a diktatúrát, viszont nem volt fejlesztésorientált.

Ezzel szemben a primoriverizmus úgy akart hű maradni a konzervatív értékekhez,

hogy közben nagyarányú fejlesztésekbe kezdett. Ez a reform nem állt meg a spanyol

757 Harsányi Iván: Spanyol politikai konzervativizmus a XX. században. In: Múltunk, 2002/3-4. szám,
220. o.
758 Ramón Tamames – Xavier Casals: Miguel Primo de Rivera. Caracruz, Barcelona, 2004, 71. o.
759 Harsányi Iván. Spanyol politikai… 229. o.
760 Tamames – Casals: id. m. 72. o.
761 Tamames: id. m. 251. o.
762 Gómez-Navarro: id. m. 323-329. o.
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nemzet anyagi javainak gyarapításánál, a rendszer a szellemi javakat is fejleszteni

kívánta, de szigorúan a maga szája íze szerint.

A rendszer ideológiájában Primo de Rivera és a hadsereg katonai tradíciója keveredett

– mint már láttuk - a Joaquín Costa féle „vaskezű sebésszel”, illetve az Antonio

Maura-féle „felülről jövő forradalommal”.  Mondták  rá,  hogy  ő Mussolini  volt

Mussolini előtt.763 Mussolininál tett 1923 novemberi látogatása nagy hatást tett Primo

de Riverára. „Spanyolország is követi a fasiszta Olaszország útját” – nyilatkozta.764 A

spanyolországi helyzet azonban nem kedvezett az olasz típusú fasiszta törekvéseknek.

Politikai értelemben semmi köze nem volt az olasz fasizmushoz, merthogy eredetileg

túlnyomórészt konzervatív gyökerekhez nyúlt vissza. Hiányzott hozzá egy

radikálkonzervatív tömegmozgalom is. Primo de Rivera pártja, az Unión Patriótica

ideológiája is különbözött a fasizmusétól azon egyszerű oknál fogva, hogy a párt fő

ideológusaira a fasizmus – noha ismerték és elismerték – semmilyen befolyást nem

gyakorolt.765 Később, teljes kibontakozása során a rendszer sok elemet átvett a

kifejlett fasizmusból, amennyiben az élet bizonyos területeinek problémáira igyekezett

megoldást találni, ezek azonban nem ugyanazt hozták létre, aminek szánták őket és

végképp nem azt, ami a diktatúra olasz változatát jellemezte. Felülről vezérelve

próbálták létrehozni a Hazafias Szövetséget, amelynek azonban csekély maradt a

taglétszáma.766 A perui társadalomtudós és publicista José Carlos Mariátegui, aki

folyamatosan elemezte a diktatúrát, úgy véli, hogy „a direktórium funkciója ugyanaz

volt Spanyolországban, mint a fasizmusnak Olaszországban.  A különbség az, hogy a

fasizmus egy mozgalom, míg a direktórium tábornokok klubja.”767

1926-ban Primo nagyon jó évet zárt. Miután az előző évben sikerrel zárta le a

marokkói hadjáratot, és létrehozta a Polgári Direktóriumot, 1926-ban sikeresen verte

le a hatalma megdöntését kívánó katonai puccsot, az ún. Sanjuanadát, majd

szeptemberre kiírt referendumon a spanyol nép megerősítette őt hivatalában. Bizalmi

tőkéjét azonban utána igen hamar elvesztegette. Az új, hivatásrendi alkotmány

kidolgozásának és elfogadásának terve 1926-os manifesztumában megfogant, de soha

nem valósult meg. Az 1923 előtti rendszerhez éppúgy nem tudtak visszatérni, mint

763 Ben-Ami, 1983: id. m. 58. o.
764 Manuel Rubio Cabeza: Crónica de la Dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Sarpe, 1986, 101. o.
765 González Cuevas: id. m. 281. o.
766 López Martín, 1994: id. m. 29. o.
767 José Carlos Mariátegui: Figuras y aspectos de la vida mundial I. Amauta, Lima, 1970, 160. o.
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ahogy a fasiszta rendszerhez sem tudtak közeledni.768 A diktatúra utolsó évében már

túl sokféle jobboldali szellemi irányzat ütközött össze ahhoz, hogy egységes akarattal

támogatni tudták volna a diktátor elképzeléseit. Egyszersmind a diktatúra különböző

ellenfelei összeszedték magukat, rendezték soraikat és – mindinkább egyeztetve –

kidolgozták a tennivalók tervét, nagy ívű reformkoncepcióikat.

A diktatúra ideológiai síkon is kudarcot vallott, többek között azért, mert a korporatív

állam elképzelése csődbe jutott.769 A rendszer küldetése elbukott, a diktátor pedig

lemondása után Párizsba távozott, ahol rövidesen meghalt. Eszméi azonban nem

hunytak ki, a spanyol talajban, különböző társadalmi rétegekben termékeny talajra

hullottak. A teret hódító, majd hatalomra kerülő szélsőjobboldal sokat merített

elképzeléseiből a Második Köztársaság elleni fellépés során, majd a Franco-rendszer

folyamán.

A diktatúráról az alábbi véleményt alkotta a Magyarság című budapesti napilap 1931

áprilisában, a monarchia bukásának másnapján: „A tábornokok uralma a király

nevében, de a király megkérdezése nélkül folyt. Ami Olaszországot megmentette és

naggyá tette, Spanyolországon nem tudott segíteni, mert nem a népből indult ki, nem

volt alkalmas vezére, aki fanatizálja az országot és újjáteremtse a közállapotokat. Nem

Mussolini és a lelkes ifjúság gyűlt a spanyol fasiszta diktatúra zászlaja alá, hanem

népszerűtlen öreg tábornokok lobogtatták ezt a zászlót és uralmukkal a köztársasági

eszme táborába hajtották át éppen azt a fiatalságot: a főiskolák diákságát és az alsóbb

tisztikart, melynek hivatása lett volna, hogy egy igazi megmentő nemzeti diktatúrának

gerince legyen. A diktatúra áldozata most a király és a királyság intézménye, teljesen

ártatlanul.”770 Az idézet sok helytálló, de egyben sommás megállapítást tartalmaz,

mint már a fentiekben említettük. A spanyol diktatúra „fasiszta” jelzője – bár a korban

meglehetősen általános volt – túlzottan leegyszerűsítő, továbbá a cikkíró

megfeledkezik a királynak a diktatúra létrejöttében játszott szerepéről. Úgy állítja be,

mintha minden a király feje fölött zajlott volna, és nem lett volna beleszólása az

eseményekbe, ami messzemenően nem felel meg a valóságnak. A Nemzeti Újság a

diktátort egyenesen „a spanyol történelem egyik legkiemelkedőbb és a világtörténelem

768 López Martín, 1994: id. m. 22. o.
769 Gómez-Navarro: id. m. 522. o.
770 Magyarság 1931. április 15.
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egyik legmarkánsabb egyéniségének” nevezte, aki „ezelőtt egynéhány esztendővel

megmentette országát” – áll az elfogultságtól sem mentes tudósításban.771

II. 4. A tartalomelemzés kutatás módszertan koncepciója

Primo de Rivera diktatúrája 1923 szeptemberétől 1930 januárjáig tartott. Emiatt a

tankönyvkutatás és tartalomelemzés szempontjából a legfontosabb tanévek az

1924/1925-1929/1930; tehát az 1924 és 1929 közötti években kiadott könyvek jelentik

a vizsgálódás fő bázisát. Az 1923-as könyvek vizsgálatával a diktatúra előtti

tankönyvpolitikába nyerünk betekintést, az 1930/1931-ben vizsgált csekélyebb számú

könyv elemzése pedig a rendszer bukása utáni állapotokat tükrözi. Hogy a korszakban

megírt tankönyvek változásának dinamikáját is vizsgálhassam, fontosnak tartottam

egy szinkronelemzés elvégzését is az 1923-1929-1935-ös földrajz- és

történelemtankönyvek tekintetében. Az 1923-as tankönyvek még a diktatúra előtti

korszakot tükrözik. A diktatúra idején a legfontosabb változások már a polgári

kormányzás idején tankönyvi szempontból történtek, így 1929-re már az új típusú

tankönyveket vehették kézbe. Röviden kitekintünk 1935-re is, hogy a Második

Köztársaság idején a tankönyvírásban milyen változások következtek be.

Fentiekből is látszik, hogy komplex elemzésre van szükség. Egyrészt vizsgálható a

teljes rendszer, hogy a legfontosabb adatokat megismerjük. Másrészt

különválaszthatóak az egyes évek, vagy akár az egyes tantárgyak. Meg kell vizsgálni

mely tanévekben, és mely tankönyvekben található a legtöbb utalás a diktatúrára, a

diktatúra által preferált ideológiai pontokra. Tézisem szerint az egységes tankönyv

bevezetéséről szóló döntés után, az 1926 utáni tanévekben, valamint a földrajz-,

irodalom- és történelemkönyvekben fordul elő a legtöbb olyan elem, melyek miatt egy

adott tankönyv nem sorolható a tárgyilagos kategóriába.

Az elemzés típusa részben deskriptív-hermeneutikus; hiszen történeti forrásként

kezelem a tankönyveket, melyekből idézetek segítségével támasztom alá a bizonyítani

kívánt téziseket. Emellett természetesen a különböző kategóriák mentén sok adattal

dolgozom, így a táblázatok számadataiból kvantitatív alapon is kiderül, hogy melyik

évben, milyen arányban álltak egymással a „tárgyilagos” és a „nem tárgyilagos”

771 Nemzeti Újság 1931. július 21., idézi: Zalai Anita: A spanyol pártrendszer története a második
köztársaság idején (1931-1936). PhD-értekezés, kézirat, 2006, Pécs, 80. o.
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könyvek. Végezetül a történelem- és földrajzkönyvek elemzésekor különösen fontos

kitérni arra, hogy egyes résztémákat hány oldalon, milyen terjedelemben tárgyalt a

szerző.

II. 5. A kategóriarendszer kidolgozása

A fő- és alkategóriák képzése közül kiemelkedő fontosságú a „tárgyilagos” és a

„nem tárgyilagos” könyvek fő csoportjai. Ezeket a fogalmakat azonban érdemes

tisztázni a vizsgálat megkezdése előtt, hogy mit nevezünk tárgyilagos, ill. nem

tárgyilagos tényezőnek egy tankönyvben.

A kérdést úgy érdemes feltenni, hogy a Primo de Rivera-rendszer

tankönyvelemzésekor mikor tekinthetünk egy tankönyvet tárgyilagosnak.

Megállapítható, ha egy könyv nem tartalmaz semmiféle utalást a diktatúrára, sem a

diktatúra által kiemelt fontosságúnak ítélt pontokra, akkor tárgyilagosnak tekinthető.

Ezek a pontok, a Primo-rendszer ideológiája kapcsán már felsorolásra kerültek,

pontokba szedve az alábbiakról beszélhetünk: a gyarmatok fontosságának

hangsúlyozása,  lehet  szó  az  egykori  latin-amerikai,  vagy  az  1920-as  években  még  a

spanyolok kezén lévő észak-afrikai gyarmatokról. Ezen főként a latin-amerikai

gyarmatok elvesztésének, illetve és Marokkó fontosságának hangsúlyozását értem.

A rendszer a spanyol nemzet történelmi nagyságát is előszeretettel tolta előtérbe.

Nyilvánvaló, hogy a történelemkönyvekben csak a történelmi múltról esik szó, de nem

mindegy, milyen arányban és formában kerülnek elő bizonyos témák. Vizsgálatom

tárgya, milyen mértékben kerül elő pl. Kolumbusz és az Újvilág meghódítása, a

gyarmatosítás, a gyarmatbirodalom összeomlása, miként értékelik Spanyolország

misszióját az Újvilágban, Katalónia és a regionalizmus kérdése, vagy ad abszurdum,

előkerül-e a magának a diktátornak a személye egy adott tankönyvben?

Igen fontos a cenzúra körültekintő vizsgálata is. Le kell szögeznünk, hogy az

egyházi cenzúra még az alkotmányos és parlamentáris monarchia időszakában

kialakította azt a gyakorlatot, hogy a tankönyveket cenzúrázta, és értékelését sok

esetben jól látható módon rögzítette is a tankönyvek 2. oldalán, vagy a hátsó oldalak

valamelyikén. Az értékelés két szóból állt, „nihil obstat” kifejezésből, melynek

jelentése: „nincs akadálya”. Tehát egyházi szempontból nincs akadálya a könyv

megjelentetésének, és annak taneszközként való felhasználásának.
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Véleményem szerint egy tankönyv egy diktatúrában és egy demokratikus rendszerben

is akkor lehet tárgyilagos, ha tartalmának megismerése után nem következtethetünk

azonnal megjelenésének évszámára. Bizonyos tantárgycsoportok könyvei túlnyomó

többségben, vagy kivétel nélkül a „tárgyilagos” kategóriába sorolhatók: pl. a

nyelvkönyvek, melyekben többségében nincs se cenzúra, se utalás az egykori

gyarmatokra, nem fordulnak elő bennük történelmi-földrajzi utalások, sem valamiféle

szimpátiáról árulkodó képek, kizárólagosan csak a nyelvvel kapcsolatos témakörök.

Ezeket a könyveket összefoglalóan nevezem tárgyilagosnak, mert elfogulatlanul,

semlegesen, pozitív értelemben „közömbösen” tárgyalják az adott tananyagot. Egy

történelemkönyv is megfelelhet a fenti kritériumoknak, de a későbbiekből kiderül

majd, hogy ez a ritkább eset.

A másik nagy csoport fenti ellenkezője, a „nem tárgyilagos” könyvek csoportja,

melyekben tetten érhető, hogy milyen politikai légkörben, milyen elvárásoknak

megfelelően születtek a könyvek. Tehát elfogultak, erősen vagy kevésbé egyoldalúan

nemzeti beállítottságúak, eltúlozva jelenik meg bennük pl. a diktátor szerepe, alakja; a

spanyol nemzet gyarmatokhoz való kötődése; egyes történelmi személyek szerepének,

egyes történelmi eseményeknek a felnagyítása, eltorzítása, bizonyos témák túlzott

terjedelemben való tárgyalása stb. Elöljáróban rögzíteni kell, hogy a „nem

tárgyilagos” kategória nem hordoz önmagában negatívumot. ugyanis a hazafiasságra

nevelő, hazaszeretettel átitatott könyvek nem csak a diktatúrákban találhatóak meg.

Egy jó tankönyv kortól és rendszertől függetlenül hazaszeretetre nevel, a súlypontok

és az arányok természetesen változók. Esetünkben azért fontosak, mert az alábbiakban

elemzésre kerülő nem tárgyilagos elemeket tartalmaznak, melyeket nem mindig lehet

függetlenül kezelni a fennálló diktatúrától.

A „nem tárgyilagos” könyvek két további alkategóriába csoportosíthatók az

elfogultság mértéke szerint. Két kategóriát állítottam fel: a spanyol nemzet iránt

elfogult, hazafias könyvekét, melyek véleményem szerint a rendszertől függetlenül is

létrejöttek volna, másrészt azokat az „ideológia-telített” könyvekét, amelyekre

közvetlenül és kimutathatóan rányomta bélyegét a rendszer sajátos oktatáspolitikai

akarata. A legjobb példa erre az ún. egységes tankönyvek esete. Ezek esetében még a

kémia-, a fizika-tankönyvek és a nyelvkönyvek is az erősen elfogultak kategóiába

utalhatók az én besorolásom szerint. Annak ellenére, hogy szó sincs bennük a
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diktátorról, és a diktatúra fentiekben elemzett fő ideológiai pontjairól, maga az

egységes könyv léte, megjelenése a diktatúra kinyilatkoztatása. Ez esetben fontos

hagsúlyozni, hogy nem tartalmi, hanem formai szubjektivitással állunk szemben,

hiszen az egységes tankönyv önmagában szimbolizálja a cenzúrát, azt a diktátori

akaratot, hogy egyetlen tananyag létezzék, melyből a tanulóknak egységes tudást kell

meríteniük a középfokú oktatásban dolgozó, többszörösen ellenőrzött és egyébként is

rendszerhű tanároktól.

Az 1926-os rendelettel létrehozott, majd 1927 folyamán megírt, és 1928-ban első

ízben  megjelentetett  egységes  tankönyvekkel  az  volt  a  cél,  hogy  az  összes  többi

forgalomban évő tankönyvet kiszorítsák a tankönyvpiacról, és ez váljon kötelező

taneszközzé az ország összes középiskolájában.

Mint majd látni fogjuk, ezt nem sikerült elérni. E téren is a rendszer sajátosságai közé

tartozik, hogy akaratát nem tudta teljes mértékben ráerőltetni a társadalomra. Ehhez

csak érdekes adalék, hogy bár egységes lett a tankönyv, ezekben az években is adtak

ki középiskolai könyveket az előző évek mintájára. Ez csak egyetlen példa arra, hogy

a rendszer cenzúrája a diktatúra fennállásának hat évében sem zárt hermetikusan, mint

ahogy erről már esett szó a kultúráról szóló fejezetben.

A további kategóriáknál utalni kell az eszmeáramlatokat és az ideológát elemző

fejezetre. Az ideológiát meghatározó pontokból többek között a nemzeti jelleg

kidomborítását megcélzó karaktert emelem ki, és vizsgálom az egyes könyvek

esetében ezek meglétét, vagy nem meglétét:

- előszó,

- cenzúra,

- képek, ábrák

- melyik korosztály tankönyve,

- gyarmatok,

- történelmi személyek, események

- Katalónia kérdése,

- diktátor személye.
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Az előszó központi szerepet tölthet be egy tankönyben, megadja a könyv

alaphangulatát, következtetni lehet belőle a szerző céljaira, koncepciójára.

A cenzúra „nihil obstat” pecsétje nem minden könyvben lelhető fel. Az egységes

tankönyvek esetében erre már nem volt szükség, hiszen köztudott volt, hogy ezek a

könyvek szigorúan cenzúrázottak.

A spanyol tankönyvek az írásbeliségre épülnek. A képek, ábrák elemzése azért

szükséges, hogy megállapítsuk, hordoznak-e bármilyen ideológiai tartalmat.

Sok esetben nincs feltüntetve, melyik korosztálynak készült a tankönyv, ám ez

természetesen kideríthető. Ennek ismerete azért szükséges, hogy megtudjuk, elemi

vagy középiskolai tanulmányokat folytató tanulóknak szánták-e őket.

A történelemkönyvekben a gyarmatok, az egyes történelmi személyek, az események

közül a legfontosabbak az Újvilág meghódítása, majd a gyarmatbirodalom széthullása.

A földrajzkönyvekben érdekes látni, milyen súllyal szerepelnek az egykori latin-

amerikai és a korabeli afrikai gyarmatokról szóló részek. A témák elkerülhetetlen

bemutatása mellett fontos kitérni arra is, hogy a Conquista tényei pozitív vagy negatív

előjellel kerülnek-e bemutatásra.

Katalónia történelmi szerepe és földrajzi helyzete neuralgikus pont. A diktatúra egész

viselkedését meghatározta a regionalizmustól való félelem. Ezért érdekes kérdés, hogy

a történelem-, ill. földrajzkönyvekben milyen kontextusban jelenik meg Katalónia.

Egyes könyvekben a diktatúráról és a diktátorról is szó esik, legtöbbször elfogultságtól

nem mentes szövegkörnyezetben.

Ezen pontok mentén elemeztem, vizsgáltam a tankönyveket. Amennyiben nem történt

utalás rájuk, akkor biztosan objektív minősítést kapott az adott tankönyv, ellenben ha

egységes tankönyv került a kezembe, azt bizonyosan „ideologikusnak” minősítettem.

II. 6. A mintaválasztás

A vizsgálandó tankönyvekre Madridban az UNED (Universidad Nacional de

Educación a Distancia) egyetem neveléstörténeti szakkönyvtárában, az ún. Biblioteca

MANES-ben találtam rá. A MANES mozaikszó, MANuales ESpañolest jelent772.

772 MANuales ESpañoles = spanyol tankönyvek
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Céljuk, hogy a könyvtárban az 1808 és 1990 között megjelent valamennyi spanyol

nyelvű tankönyv fellelhető legyen.

A könyvtár 1992 nyílt meg (Proyecto MANES), mint egyfajta egyetemek közötti

projekt, ahol spanyol, portugál és latin-amerikai tankönyveket gyűjtenek az 1808 és

1990 közötti korszakból. Kizárólag az alapfokú és a középfokú oktatásban használt

könyvekre specializálódtak. 2009-ben a könyvtár több mint 4000 kötetes állománnyal

büszkélkedhetett.773 Az állomány folyamatosan bővül, kis számban Latin-Amerikában

kiadott könyvek is megtalálhatók.

Létezik még egy hasonló szakkönyvtár Soria városában is, ahol a katalógus vizsgálata

szerint az állomány nagyjából megegyezik a madridival.774 A témámat érintő időszak

(1923-1930) egyes éveiben a kötetek száma mindkét helyszínen szinte azonos, tehát

kijelenthetjük, hogy szinte minden, az e korszakban piaci forgalomba került és az

iskolákban használt könyv megtalálható a madridi könyvtárban, és én a kutatásomhoz

valamennyit – egyes évfolyamonként mintegy 40-50 darabot – kézbevettem,

szempontjaim szerint elemeztem. Így a körülbelül 360 tankönyv áttekintésével, az

ezekből származó információkra alapozva jutottam el azokhoz a következtetésekhez,

melyeket az elemzés során részletesen kifejtek.

Éles határ húzódik az 1923/1924-es tanév és az 1924/1925, 1925/1926-os tanévek

között. Az előbbi még a diktatúra előtt megkezdődött és csak szeptember 13-án, Primo

de Rivera manifesztumával következett be a rendszerváltozás. A következő két

évfolyam már a diktatúra alatt kezdődött és telt el, ennek következményeként

előfordulnak bizonyos változások.

Gyökeres változást természetesen az 1926 augusztusában végrehajtott

rendeletalkotások jelentettek. Ekkor rendelkeztek az egységes tankönyvekről,

valamint a kétszintű érettségi tanulmányok bevezetéséről. Ezek hatása azonban még

nem jelentkezhetett a rendeletek kihirdetése után közvetlenül, egy héttel megkezdődő

1926/1927-es tanévben. A bevezetőben már említett átfutási idő ebben az esetben a

legszembeszökőbb, hiszen az első egységes tankönyveket első ízben csak az

1928/1929-es tanévben használták a gyakorlatban. Tehát a rendelet kihirdetése és a

megvalósulás között kereken két esztendő telt el. Ez alatt sort kellett keríteni a

megfelelő szerzők kiválasztására, a tananyagok összeállítására, a könyvek megírására

773 www.uned.es
774 www.ceince.eu
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és sajtó alá rendezésére, valamint a könyvek kiadására. Pályafutásukat tekintve az

egységes tankönyvek nem voltak hosszú életűek: hiszen csak 1928 őszétől 1931

tavaszáig tanultak ezekből a középiskolások. A diktátor 1930 januári lemondását

követő „féldiktatúra” másfél éve lényegesen nem érintette az oktatáspolitikát. Mivel

felmenő rendszerben kezdték meg az érettségi tanulmányokat, eszerint 1928-ban

indult el az első „általános érettségi” és az első „egyetemi érettségi” tanulmányok

szerinti évfolyam. Az 1931/1932-es évfolyamra pedig már kikerültek a piacról az

egységes tankönyvek. Így igaz, hogy a kétszintű érettségi tanulmányaikat sokan

megkezdték, és 1931-ben valószínűleg még érettségiztek is belőle, de teljesen

bizonyos, hogy 1931 őszén már senki nem kezdett „egyetemi érettségi”

tanulmányokba, mert addigra a Második Köztársaság már hatályon kívül helyezte

Callejo nagyszabású terveit. A teljes hat éves ciklust tehát senkinek nem volt alkalma

végigtanulni, így a könyvek is két-három év használat után kikerültek a taneszközök

sorából, és oktatástörténeti kuriózumokká váltak, melyeket ma már csak néhány

könyvtár őriz Spanyolországban.

II. 6. 1. Az adatelemzés előkészítése

Az adatelemzés követi a tankönyvek áttekintését, melynek során számos táblázatot,

diagramot készítettem az adatok szemléltetése és bemutatása céljából.

Tanévek, valamint a „tárgyilagos” és a „nem tárgyilagos” besorolás mentén készültek

táblázatok, továbbá a „nem tárgyilagos” tankönyvekről diagram, mely bemutatja, mely

években volt a legtöbb „nem tárgyilagos” könyv. Tantárgyak szerinti összegző

táblázatra is szükség volt, melyből kiderül, hogy pl. az angol, a fizika, a kémia stb.

könyvek 99%-ban tárgyilagosak, és a földrajz, illetve a történelemkönyvek 60-70%-

ban nem tárgyilagosak.
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Az összes vizsgált tankönyv évenkénti megoszlása a megjelenés dátuma szerint

Nem tárgyilagos

Tárgyilagos Hazafias,

elfogult

Elkötel-

ezett,

„ideológiás”

Rendszer-

ellenes

Összesen

1923 37 8 1 0 46

1924 32 12 0 1 45

1925 28 8 0 3 39

1926 41 3 2 2 48

1927 27 12 2 1 42

1928 16 10 14 0 40

1929 24 12 10 0 46

1930 14 5 1 0 20

1931 2 7 0 0 9

Összesen

1935 nélkül

221 77 30 7 335

% 66 24 8 2 100

1935 22 1 1 0 24

Összesen: 243 78 31 7 359

% 68 22 8 2 100

Az egyes évfolyamok külön-külön vizsgálatából az alábbi következtetéseket lehet

levonni: ahogy ugrásszerűen megnövekedtek az ideológiás egységes tankönyvek

1928-ban, úgy csökkent a többi könyvtípus számaránya. Ez volt az egyetlen év,

amikor a szubjektív könyvek számbeli többségbe kerültek az objektívekkel szemben

és az ideológiás tankönyvek a hazafiasokkal szemben. 1929-re újra az objektív

tankönyvek kerültek túlsúlyba, de a szubjektív könyvek száma is magas maradt. A

Primo korszak a hazafias könyvek számát is növelte, hiszen támogatta azokat minden

megnyilvánulásával. Nyíltan diktatúra-, vagy egyházellenes, az egykori és korabeli

gyarmatok meghódításának fontosságát tagadó könyvek nem jelenhettek meg a

korszakban.
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Tárgyilagos könyvek tantárgyak szerinti megoszlása 1923-1931

tantárgy
tárgy.
23

tárgy.
24

tárgy.
25

tárgy.
26

tárgy.
27

tárgy.
28

tárgy.
29

tárgy.
30

tárgy.
31 Összesen

történelem 1 1 5 1 2 4 14
földrajz 5 1 4 2 6 2 5 6 2 33
történelem-földrajz 1 1 2
matematika 9 6 3 5 2 1 1 27
irodalom 3 2 4 1 2 1 1 14
nyelvtan 4 2 3 2 2 3 2 18
helyesírás 3 1 3 1 2 1 11
kémia 1 2 1 1 5
fizika 1 3 1 3 1 1 10
fizika és kémia 1 1
hittan 1 1 4 1 2 1 10
ének-zene 1 1 2
angol nyelv 1 1 1 1 4
német nyelv 1 1
latin nyelv 2 1 1 1 5
görög nyelv 1 1
francia nyelv 2 1 1 1 2 1 8
mezőgazdaság/ipar 1 1 1 1 4
„minden tantárgy” 3 1 1 5
erkölcstan 1 2 1 2 6
Nőnevelés 1 1
higiénia 1 2 3 6
állampolgári
ismeretek 1 1 1 3
filozófia 1 1
rajz/művészet 1 1
olvasás 1 1 1 3 3 1 10
pszichológia 0
biológia 1 1 1 3
héber nyelv 1 1
jogi alapismerek 1 1 2
természettörténet 1 1 2
mozi 1 1
szellemtorna 1 1
tudományok 5 5
neveléstörténet 1 1
gépírás 1 1
játékok 0
tanulás módszertan 1 1
összesen 37 32 28 41 27 16 24 14 2 221
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Tantárgyak szerinti megoszlás 1923-1931

tantárgy tárgyilagos
Nem
tárgyilagos „ideológiás” rendszerellenes összesen

történelem 14 11 5 1 31
földrajz 33 21 5 3 62
történelem-földrajz 2 4 6
matematika 27 3 3 33
irodalom 14 6 3 2 25
nyelvtan 18 4 22
helyesírás 11 11
kémia 5 2 7
fizika 10 1 11
fizika és kémia 1 1 2
hittan 10 4 3 17
ének-zene 2 2
angol nyelv 4 2 6
német nyelv 1 1 2
latin nyelv 5 2 7
görög nyelv 1 1
francia nyelv 8 1 9
mezőgazdaság/ipar/kereskedelem 4 1 1 6
„minden tantárgy” 5 3 1 9
erkölcstan 6 1 7
nőnevelés 1 1
higiénia 6 6
állampolgári ismeretek 3 2 5
filozófia 1 1
rajz/művészet 1 1 3
olvasás 10 8 1 19
pszichológia 1 1
biológia 3 3 6
héber nyelv 1 1
jogi alapismerek 2 2
természettörténet 2 1 3
mozi 1 1
szellemtorna 1 1
tudományok 5 3 8
neveléstörténet 1 1
gépírás 1 1
játékok 1 1
tanulás módszertan 1 1
Összesen 221 77 30 7 335
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Az elkötelezett, „ideológiás” könyvek száma

Nem

tárgyilagos

Elkötelezett,

„ideológiás”

1923 1

1924 0

1925 0

1926 2

1927 2

1928 14

1929 10

1930 1

1931 0

Összesen 30

% 8

II. 6. 2. Az adatok értékelése

Az adatok értékeléséhez részletes elemzésre van szükség, melyhez a fentiekben

már felsorolt különböző csoportosítások szerinti összegzést használom fel. Összesen

335 tankönyvet elemeztem e korszakból. Ezek között szerepelnek tanári kézikönyvek

is, de a korszak különböző statisztikáit tartalmazó, a minisztérium megbízásából

elkészített könyveket nem tartalmazza. Az összesítésből kiderül, hogy a diktatúra

minden egyes évéből 40-50 könyvet elemeztem (1923-ból 46, 1924-ből 45, 1925-ből

39, 1926-ból 48, 1927-ből 42, 1928-ból 40, 1929-ből 46 kötetet). A diktatúra

bukásának évéből is elemeztem 20 db könyvet, és a táblázatból kiderül, hogy a

tendenciák 1930-ban sem változtak. 1931 a királyság bukásának és a Második

Köztársaság kikiáltásának éve. Itt csak az az érdekes, hogy a megvizsgált kilenc könyv
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közül hetet minősítettem „nem tárgyilagosnak”, illetve olyan hangulatúnak, amely a

Primo de Rivera-korszakban is megjelenhetett volna. És meg is jelentek, hiszen

ezekben az esetekben utánnyomásokról van szó. Az előző évek kötetei sok esetben

automatikusan újra piacra kerültek, hogy a következő évfolyamok számára

rendelkezésre álljon elegendő mennyiség. Ez a számadat már hangsúlyozottan az

átfutási időt jelenti.

Az árnyaltabb elemzés kedvéért a Primo de Rivera-korszakon kívül a Második

Köztársaság egy évének is elemeztem a könyveit, ezért került az elemzésbe 24 db

1935-ben kiadott földrajz- és történelemkönyv. Talán meglepő, de a százalékos

lebontást összehasonlítva azt látjuk, hogy ezek a könyvek nem változtatnak

lényegesen a végeredményen.

Arra a kérdésre, hogy a diktátor eszmeiségével, a korszak ideológiájával átitatódott-e a

korszak tankönyvkiadása, egyértelmű igennel kell válaszolnunk.

Első, elnagyolt értékelésként azt mondhatjuk, hogy a szubjektív-objektív könyvek

aránya 1/3–2/3. A 335 megvizsgált könyvből 221-et találtam teljességgel

elfogulatlannak, semlegesnek, tehát „tárgyilagosnak”. A fennmaradó 114 kötetet

soroltam be a „nem tárgyilagos” kategóriába. 77-et „hazafiasnak” ítéltem meg

különböző okok miatt, 30-at igen elfogultnak, a rendszer iránti elkötelezettséget

nyíltan vállalónak találtam. Ami a legérdekesebb, hogy kezembe került hét olyan

könyv is, amelyekben „rendszerellenes” elemek vannak. Ez újabb példája annak,

mennyire nem működött a cenzúra száz százalékosan a diktatúrában.

Százalékos lebontásban a fenti eredmény azt tanúsítja, hogy a könyvek 66%-a

tárgyilagos, 24%-uk hazafiasan töltettel „nem tárgyilagos”, 8%-uk a diktátor rendszere

iránt elkötelezett, és 2%-ban rendszerellenes. Röviden azt mondhatjuk tehát, hogy

minden harmadik könyvben találunk nem tárgyilagos elemeket. Ezek megjelenése és a

könyvekben elfoglalt helye roppant változatos. Az a hely azonban, ahol a legtöbb

esetben találunk tárgyilagosságot nélkülöző kijelentéseket, az előszó. A kötetek

képanyaga a legkevésbé alkalmas elfogult ráhatásra, ugyanis nagyon csekély számú

képpel dolgoznak a tankönyvek. A tankönyvborítók történelmi, földrajzi képei, hazát,

nemzetet, fajt emlegető címei ébreszthetnek még hazafias érzéseket.
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Természetesen a legérdekesebb az, hogy mitől nem tárgyilagos egy könyv. Ennek

szempontrendszerét, a fentiekben már tárgyaltam, az alábbiakban részletesen,

idézetekkel együtt térek ki ennek a jelenségnek az elemzésére.

A legfontosabbak az elkötelezett könyvekben talált idézetek. Újfent meg kell említeni,

hogy idézet nélkül, tartalmában semleges tankönyveket is elkötelezettnek,

ideológiásnak nyilvánítottam, ha azok ún. egységes tankönyvek 1928-ból és 1929-ből.

Ezt azzal indokoltam, hogy a diktatórikus rendszer fennállása nélkül ezek a

tankönyvek soha nem születhettek volna meg. A diktátor minden más tankönyvet

kirekesztő, a tudásanyagot tantárgyanként egyetlen tankönyvbe belesűrítő elképzelése

a legjobb példa a diktátor ideológiájának leképezésére. Az egységes tankönyv léte és

használata minden más különvélemény elhallgattatásának szándékára utal. A diktátor

törekvése azonban nem ért célt, hiszen ahogyan a cenzúra sem működött tökéletesen,

az egységes tankönyv sem tudta kiszorítani egyik évről a másikra az egyéb

tankönyveket. De mindenképpen fontos látni, milyen tudásanyaggal kívánta a rendszer

maga, ill. az azt képviselő diktátor felvértezni az ifjúságot, ill. milyen mederben akarta

tartani a gondolataikat.

Spanyolország már említett jelentőségének történelmi és földrajzi tananyagbeli

terjeszkedése a rendszer elsődleges céljai közé tartozott. Ezt a tudásanyagot, valamint

azt, hogy Spanyolország a múltban milyen súlyt töltött be geopolitikailag, milyen

hatást gyakorolt kultúrájával és civilizatórikus küldetésével a világ más országaira,

nagyon fontosnak tartotta megismertetni az általános és a középiskolai tanulókkal.

Emiatt fontos a földrajzkönyvekben és a történelemkönyvekben felhalmozott,

kontrollált ismeretanyag átadása a diákságnak.

II. 6. 2. 1. Tárgyilagos tankönyvek

Pontos számbeli kimutatás szerint a vizsgált 221 db (ill. 1935-tel együtt 243)

könyvből az alábbi tantárgyankénti megoszlás szerint kerültek ki a tárgyilagos

könyvek: Valamennyi, vagy legalábbis 99%-ban az összes nyelvkönyv (német,

francia, angol, latin), a kémia, a fizika tanulmányok. A reáltantárgyak kifejtésébe nem

lehetett sok ideológiát elrejteni. Meglepetést okozott, hogy az irodalom-

nyelvtankönyvek szerzői sem éltek azzal a lehetőséggel, hogy még hangsúlyosabban



191

közvetítsék a diktátor által magának vallott értékeket. De még a hittankönyvek nagy

része is korrekten, némi távolságot is tartva tárgyalja a bibliai történéseket.

1923-ban a 37 tárgyilagos könyv közül kiugróan sok (kilenc) matematika könyvet

találtam. A földrajzkönyvek és a minden tantárgyat egy kötetbe sűrítő tanulói

kézikönyvek aránya is magas (öt, ill. három) itt, a többi, egyenletesen megoszló

tantárgycsoporthoz tartozó tankönyvekhez képest.

16 kötet, a vizsgált könyvknk kevesebb, mint a fele tartalmaz előszót, bevezetőt,

beköszöntőt. Az esetek többségében az első fejezet fogalom-magyarázattal kezdődik.

Cenzúra: Három (egy történelem, egy filozófia és egy „minden tantárgy” kötet)  jelzi

az egyházi cenzúrát, mielőtt még Primo de Rivera bevezette volna az előzetes

cenzúrát.

A kötetek felében nincsenek ábrák. Többnyire a földrajzkönyvekben vannak színes

térképek, illusztrációk stb. Ezek a leggazdagabban illusztrált könyvek. Egy

történelemkönyv is van, amelyben 114 rajzot számláltam meg.

Van olyan földrajzkönyv, amelyben nem a „vizigót Spanyolország”, az „arab

Spanyolország” stb. jelzőt használják, hanem Hispániáról, Vizigót Királyságról,

Córdobai Emirátusról stb. írnak, ahogyan az történelmileg helyes.775 Általában a

földrajzkönyvekről elmondható, hogy tárgyszerűek, nem foglalkoznak múltbéli

eseményekkel, a földrajzi tényeket tárják a tanulók elé. Több esetben az egykori

gyarmatokról szó sem esik.776 Persze előfordul ebben a korszakban ennek az

ellenkezője, amikor Hannibál és Julius Ceasar idején is „Spanyolország”-ot emleget a

szerző.777

Szintén csak a kötetek fele tartalmaz világos utalást arra, kiknek, melyik

korosztálynak, melyik osztálynak íródott a tankönyv.

Összességében megállapítható, hogy a kötetek még a diktatúra előtt íródtak, azelőtt

is ebben a formában használták őket az oktatásban. Az egy-két helyen előforduló

egyházi cenzúra pedig szintén több évtizedes múltra tekint vissza.

775 Gabriel María Vergara y Martín: Atlas y cuadros cronológico-sincrónicos para facilitar el estudio de
la historia universal. Sucesores de Hernando, Madrid, 1923.
776 Vicente Beltrán Parejo-Bravo: Resumen interrogado de geografía de España. Imp. La Región,
Madrid, 1923 és Valentín de la Varga y Esteban: Curso de geografía general. Imprenta y Librería de J.
Romero, Cádiz, 1923.
777 Sz. n.: Nuevo curso simultáneo de estudios de Primera Enseñanza: curso elemental. Casa Central De
Las Hijas De La Caridad, Madrid, 1923. (A kiadó neve egyházi intézményre utal.)
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1924-ben a 32 tárgyilagos könyv között továbbra is legtöbb a matematika könyv

(hat), második helyen a fizika és az írás-helyesírás tankönyvek állnak (három-három).

17 db, tehát a kötetek több mint fele tartalmaz előszót, beköszöntőt.

A cenzúra jelei: hét, különféle tantárgyakat (pl. nyelvtan, fizika, földrajz stb.) tárgyaló

könyvben fedezhetők fel. Jól látható, hogy az egyházi cenzúra szerepe tovább

erősödött, de ez nem a diktatúra új fejleménye; már az 1910-es években is

meghatározó szerepet töltött be a könyvkiadásban és a tankönyvek ellenőrzésében. A

diktatúra egyházpártoló magatartása erre természetesen még ráerősített. Egyre

nyilvánvalóbbá vált az egyház befolyása és előzetes ellenőrző szerepe a

tankönyvkiadásban. Meg kell jegyezni, hogy csak a könyvekbe belenyomtatott, látható

egyházi cenzori minősítésekről („nihil obstat”) tudok nyilatkozni, de a korábbi

gyakorlatból kiindulva bizonyos, hogy a többi könyvet is átnézték. Ennek ellenére,

vagy éppen ezért objektív könyvekről beszélünk, melyek tartalma, előszava abszolút

semleges, elfogulatlan. Az egyházi cenzúra jelenléte önmagában nem indokolja, hogy

a szubjektív könyvek közé soroljunk egy tökéletesen semleges hangú nyelvkönyvet,

vagy akár hittankönyvet.

18 kötetben vannak ábrák, képletek, melyek a tanulást elősegítik, de számuk továbbra

is kevés, és csak 14 kötetben található utalás arra, hogy kiknek készült a tankönyv.

Az egyik enciklopédikus kötetben viszont kimagasló minőségű ábrák vannak. Minden

ilyen könyv a hittan résszel kezdődik, a történelmi rész pedig gazdagon illusztrált.

1918-ig a modern kort is tárgyalja.778 Az állampolgári ismeretek résznél viszont még

mindig alkotmányos monarchiaként aposztrofálja Spanyolországot779,  holott  az

alkotmányt Primo de Rivera 1923 szeptemberében felfüggesztette.

Ezek a hibák arra utalnak, hogy egyrészt hosszabb átfutási idő kell az új rendszernek

megfelelő tankönyvek kidolgozásához, másrészt, hogy a cenzúra közel sem volt túl

átfogó és éber. Az egyik legkülönlegesebb könyv a kézzel írott írás- és nyelvkönyv,

melyben prózában és versben nyerhettek a diákok betekintést a spanyol írás

történetébe.780

778 Sz. n. (1924): Enciclopedia: grado preparatorio (para niños). Saturnino Calleja, Madrid, 113-133. o.
779 Uo. 136. o.
780 Esteban Paluzíe y Cantalozella: Escritura y lenguaje de España: en prosa y verso: arreglada por
riguroso orden de siglos hasta el año 875, fecha del manuscrito original más antiguo que existe en
nuestros archivos. Casa Editorial, Barcelona, 1924, 94-95. o.
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1925-ben a 29 tárgyilagos könyv közül a legtöbb a földrajz és az irodalomkönyv

(négy-négy), ezeket követik a nyelvtan- és a matematika könyvek (három-három).

Ebben az évben 19 db, tehát a kötetek csaknem kétharmada tartalmaz tárgyilagos

előszót.

Az egyházi cenzúrára utaló jelek eközben teljes egészében visszaszorultak a diktatúra

3. évében.

Ábrák továbbra sem színesítik a kötetek többségét (14 kötetben van jelen legalább egy

képes ábrázolás), mint ahogy itt is csupán tizenegyből derül ki a megcélzott

korosztály.

1926-ban a 41 tárgyilagos könyv közül példányszámukkal a matematika, a

történelem és a természettudományokat tárgyaló tankönyvek emelkednek ki (öt-öt),

őket követi a hittan (négy).

Előszó: a könyvek felében található előszó, prológus.

Az egyházi cenzúra, ill. a cenzúra nyíltan jelen van, de csupán hat kötetben, ezekből

három az „elfogadott szöveg”781, „elfogadott mű”782 bejegyzést tartalmazza, ami már

nem a korábban megszokott egyházi cenzúra jele, hanem az államié.

A kötetek felében vannak csak ábrák, harmadában pedig évfolyamba sorolás; ez

jellemzi az egész korszakot, az oktatás nem gyermekközpontú, sem az alsó fokú

oktatásban, sem a középiskolában.

A földrajzkönyvekről megállapítható, hogy tárgyszerűek. Még ha úgy fogalmaz is a

szerző, hogy „Spanyolország a világ egyik legszebb országa”783, akkor sem sorolható

az elfogult könyvek közé, hiszen minden mást tárgyszerűen közvetít.

Kiemelkedő kötetek: a kézírással készült országleírás; az ország jellemző építészete is

bemutatásra kerül az egyik földrajzkönyvben;784 valamint az enciklopédikus kötetben

képregényes történelem található785.

Továbbá érdekes megemlíteni, hogy az olvasókönyvekben nagyon ritkán esik szó a

gyarmatokról, e téren nem használják fel a rendszer szócsöveként az irodalmat.

781 Silvestre Santaló y Polvorell: Historia sagrada con problemas de ética. Grado elemental. Libro del
alumno. PLA., S. A., Gerona, 1926, 2. o.
782 Juan Ruiz Romero: Mentor: segundo grado de lectura manuscrita. Sucesores de Juan Bastinos,
Barcelona, 1926, 2. o.
783 Fernando Porcel: Atlas escolar con texto de geografía. Grado elemental: con numerosos grabados,
ejercicios, y lecturas. Tipografía Porcel, Palma de Mallorca, 1926, 51. o.
784 José Dalmáu Carles: El segundo magisterio: método completo de lectura. PLA, S.A., Gerona, 1926.
785 M. Porcel y Riera Grado elemental. Libro del alumno. K.n., Palma de Mallorca, 1926.
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1927-ben a 27 objektív könyv közül példányszámukkal a földrajzkönyvek

emelkednek ki (6 db).

11 db kötetben van előszó, 7 esetben találjuk cenzúra nyomait.

16 db-ban vannak ábrák, amit ezúttal a földrajzkönyvek magas aránya magyaráz.

11 kötet külső, vagy belső borítóján található utalás arra, hogy melyik osztálynak

készült. Használhatóság szempontjából ez a korszak legjobb évfolyama az ábrák

magas aránya miatt. Érdekes kiemelni, hogy egyes földrajzkönyvek megemlítik

Katalóniát, ráadásul nem negatív felhanggal, hanem tárgyszerűen. Viszont öt évvel a

Szovjetunió megalakulása után „Unión Rusa” (azaz Orosz Unió) néven szerepel a

Szovjetunió. Tehát a „szovjetet” vagy nem akarták leírni, vagy egyszerű

ismerethiányról van szó, mint azokban az esetekben, amikor pl. a jogi alapismereteket

tartalmazó tankönyv továbbra is olyan magától értetődő természetességgel ír „az

évente ülésező országgyűlésről”786, mintha nem is létezne Primo de Rivera diktátor,

aki a cortés-t négy évvel korábban, hatalomra kerülése másnapján feloszlatta!

1928-ban a 16 tárgyilagosnak minősített könyv eloszlása egyenletes,

nyelvtankönyvből van csak három. Ebben az évben a legkiegyenlítettebb az objektív,

a szubjektív és az elkötelezett kötetek aránya a korszak egészét tekintve.

A könyvek túlnyomó többségében található előszó, egyházi cenzúra csak kettőben;

tízben vannak képek. Ez az év az egységes könyvek bevezetésének éve, tehát a

cenzúra megvalósult az oktatásban!

Érdekesség, hogy létezik Spanyolországot nem tárgyaló földrajzkönyv, a hazaira

külön kötetet szenteltek. A német nyelvkönyv érdekessége a gót betűs írás, ami külön

nehézséget jelenthetett a diákoknak.787

1929-ben a 24 tárgyilagosnak minősített könyv közül öt reprezentálja a földrajzot,

a többi tantárgy eloszlása egyenletes.

Előszó és cenzúra: 15 előszó, az egyházi cenzúra elenyésző.

Annak ellenére, hogy az egységes tankönyvek 1928-ben bevezetésre kerültek, nem

sikerült átrendezni a tankönyvpiacot, hiszen újfent minden tantárgyban megjelentek az

egységes könyvtől eltérő könyvek is. De abból, hogy az egyetemi érettségire

felkészítő egységes tankönyv mellett még egy ilyen megjelent, az adott fizika
786 Gerardo Rodríguez García /Szerk./: Derecho. Grado medio y ampliación. PLA, S.A, Gerona, 1927,
11. o.
787 Enrique Ruppert: Gramática de la lengua alemana: método Gaspey-Otto-Sauer: método teórico-
práctico: para uso de los españoles. Adrián Romo, Madrid, 1928.
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tankönyv788 rögtön az „egységes tankönyv” létét kérdőjelezi meg. Ez is jól jellemzi a

Primo de Rivera rendszer ellentmondásosságát, és a cenzúra relatív felületességét. A

rendeleteket nem tudták betartatni ezen az általuk igen kiemelt fontosságúnak ítélt

területen sem! Erről lehet következtetni arra, hogy az ország más területein milyen

állapotok uralkodhattak. A diktatúra nem uralta hézagmentesen az országot; próbálta

ugyan átszervezni, a maga képére formálni, de ebben a tekintetben kudarcot vallott.

15 db kötetben van több-kevesebb kép, és végre található köztük egy olyan angol

nyelvkönyv is, ahol képek segítik a tanulást789.

9 kötetben van megjelölve, hogy kiknek szánták.

1930-ban jobbára  a  történelem  és  a  földrajzkönyvekre  koncentráltam.  A  14

tárgyilagos könyv közül tíz tartozott ebbe a kategóriába. Ezek a könyvek már Primo

de Rivera bukása után jelentek meg, még tartott Berenguer tábornok puha diktatúrája,

avagy átmeneti korszaka, de már csak egyetlenegy egységes tankönyv jelent meg a

piacon.

A földrajz- és történelemkönyvek túlnyomó többsége újra elfogulatlan és semleges

ebben az esztendőben.  Ez azt jelenti, hogy főként a gyarmatok bemutatása

semlegesen, magánvéleményt nem tükrözően került a tankönyvekbe. Az aktuális

földrajzi szituáció, a világban elfoglalt hely alapján osztályozták az országokat, és

nem aszerint, hogy Spanyolország gyarmata volt-e a múltban.

1930-ban a könyvek fele tartalmaz (tárgyilagos) előszót; az egyházi cenzúra a

hittankönyvben már 1930. április 8-i datálású.790 Képek ezúttal mindenütt vannak,

hiszen túlnyomórészt földrajz- és történelemkönyvekről van szó.

Öt könyvben találjuk meg, hogy melyik osztálynak, milyen szintű oktatásban szánták.

A könyvekről elmondható, hogy arányosan, szenvtelenül és semlegesen tárgyalták a

különböző témákat, legyen szó nyelvi kérdésekről, vagy államberendezkedésről.

Például az egyik földrajzkönyv felsorolja, mely országokban beszélt nyelv a kasztíliai

spanyol.791 Teszi ezt anélkül, hogy kifejtené a gyarmatbirodalom mibenlétét, de

tényszerűen közöl adatokat, amelyből tájékozódhatnak a diákok. A

történelemkönyvekre az arányosság és az objektivitás jellemző. Nincs

788 Juan Mir Peña: Física razonada. Edit. Urania, Granada, 1929, 2. o.
789 Sz. n.: Primeras lecciones de inglés. F.T.D., Mexikó, 1929.
790 Sz.n.: Historia sagrada. Edit. F.T.D., Barcelona, 1930, 2. o.
791 Beltrán R. González: Instituciones geográficas. Patronato de huérfanos, Madrid, 1930, 142. o.
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túldimenzionálva Spanyolország szerepe, ráadásul a Reconquista, Kolumbusz, V.

Károly, a gyarmatok és Napóleon is tárgyilagosan kerülnek bemutatásra.

1931-et még az 1930-as könyvek mellé is tehetnénk: itt két tárgyilagos

földrajzkönyvvel foglalkoztam, melyek jellemzői ugyanazok, mint a fentiekben

ismertetetteké.

II. 6. 2. 2. Nem tárgyilagos -  hazafiasan elfogult tankönyvek

Az összes megvizsgált tankönyv közel negyedéről van szó, 77 db könyvről (1935-

tel együtt 78 db). A legtöbb esetben földrajz- és történelemkönyvek kerültek ebbe a

kategóriába. A 36 könyv sorában – tehát az elfogult tankönyvek közel felében –

tizenegy történelem-, 21 földrajz- és négy földrajz-történelemkönyv található. Az

olvasó- és az irodalom könyvek száma kiugró még ebben a kategóriában (nyolc, ill.

hat könyv).

A különböző országismereti kötetekben jellemzően gazdag képanyag segítségével,

szubjektíven válogatnak a szerzők a bemutatandó városok, történetek között.

Az 1920-as években is egyben tanították a diákoknak a földrajzot és a történelmet,

legalábbis e két tantárgy nem különült el olyan élesen egymástól, mint a mai

iskolarendszerben. Itt jegyzem meg, hogy Spanyolországban a földrajz és a történelem

oktatása napjainkban is egységesen, gyakran egy tankönyvből történik. Emiatt élesen

nem lehet elválasztani egymástól a földrajz- és a történelemkönyveket, hiszen ezek

esetenként ugyanazok. A hazafias könyvek gyakran csempésztek a földrajzkönyvekbe

is némi történelmet, hiszen a földrajzi adatok közé bekerült annak erőteljes sulykolása,

hogy egész Latin-Amerika egykoron Spanyolország felügyelete alá tartozott.

A legfontosabb kérdés, hogy mi volt az oka, hogy egyes tankönyvek a szubjektív

kategóriába, azon belül is a hazafias, elfogult, többnyire tartalmi szubjektumot

tartalmazó elemek miatt kerültek. Ezt okozhatta az előszóban, a tartalmi elrendezésben

okozott olyan megnyilvánulás, amely „kibeszél” a szakszövegből.

1923-ban kilenc „hazafias” könyvet találtam (két angol-, egy francia-, két olvasó-,

egy nyelvtan-, egy matematika- és két földrajzkönyv). A hét előszó közül három nem

tárgyilagos, négy esetben cenzúrázott.



197

A két angol és a francia nyelvkönyv különlegessége, hogy mexikói kiadású.

Örvendetes módon képanyag segíti bennük a tanulást és a francia tankönyv teljesen

célnyelvű. Sok szótagolás, ill. szótagolvasás segíti át a tanulót a kezdeti nehézségeken.

Ami viszont nem tárgyilagos kategóriába sorolja a könyveket: néhány Jézus életét

bemutató tabló színesíti a köteteket. Ezen kívül mindhárom kötetben olvasmányként

Jézus élete és a pásztorok imádása is előkerül.792 Így szinte idegen nyelvű

hittankönyvként is funkcionálnak ezek a nyelvkönyvek, de semlegesnek semmiképpen

nem minősíthetőek.

A földrajzos olvasókönyvben szubjektív a válogatás a különböző témákból. Ebben

a könyvben Irene és Pepe testvérpár járja be az országot édesapjukkal, akiknek

segítségével betekintést nyerünk Spanyolország közigazgatásába, földrajzi

elhelyezkedésébe, a spanyol nemzet mibenlétébe. A történelmet 1918-ig tárgyalja, de

a könyv végéről nem hiányozhat az „Éljen Spanyolország” felkiáltás, illetve a király,

a hadsereg és a zászló tiszteletére történő felhívás.793 Ez a többkötetes patrióta sorozat

első része, melyet az egyházi cenzúra is elfogadásra javasolt.

„Ez a könyv, spanyol gyermek, nem olyan, mint a többi. Ebben áldott földünk legjobb

írói beszélnek hozzád – mert benned látják Spanyolország jövőjét.” – ebben a

magasztos stílusban szól José María de Azpeurrutia olvasókönyvének szubjektív

előszavában az olvasóhoz.794

Baldiri Rexach katalán nyelvű könyve még a diktatúra létrejötte előtt jelent meg.795 Ez

a tanári kézikönyv a kisgyerek nevelési módszertanáról szól, melyet a szerző a

címlapon Istennek ajánl („dedicada a deu nostre senyor”). A szerző papi személy, így

nem csoda, hogy az előszó szinte hittankönyvszerű bevezetést tartalmaz, az egyházi

cenzúra is jóval hosszabb, mint a megszokott „nihil obstat”. A nevelésben az egyház

érdekeit hangsúlyozzák.

792 Sz. n.: Método de francés: segundo libro. Colección F. T. D., Mexikó, 1923, 139. o., 184. o. vö.:
Método de inglés: segundo libro. Colección F. T. D., Mexikó, 1923, 86. o.
793 Perpetuo Gómez S. Tutor: "Reflejos": método de lectura: Irene y Pepe. Libro tercero. Librería y
Tipografía Católica Pontificia, Barcelona, 1923,133. o.
794 José María Azpeurrutia: Escucha niño…: libro de lectura variada integrado por composiciones
ofrendadas a los niños españoles por varios de los mejores escritores que hoy tiene España.Tip. Yagues,
Madrid, 1923, 9. o.
795 Baldiri  Rexach:  Instruccions  per  la  ensenyança  de  minyons:  obra  utilissima  per  la  instrucció  dels
minyons, y descans dels mestres: ab laminas finas pera apender be de escriurer. Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana, Barcelona, 1923.
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Egy a szerző megnevezése nélküli aritmetika könyv is tartalmaz érdekes jelenségeket,

pl. XIII. Alfonz király arcképével ellátott pénzérméket, melyeket az összeadási-

szorzási feladatoknál találhat meg a tanuló.796 A felirat a következő: „XIII. Alfonz,

Isten kegyelméből”. A törekvés eben az esetben is nyilvánvaló: idejekorán tiszteletet

kelteni az ország uralkodója iránt, nem tettei, hanem isteni eredetű hatalma alapján.

Az egyik földrajzkönyvben az előszóként funkcionáló „Megjegyzés” rovatban az áll,

hogy „az Amerikára vonatkozó rész a patrióta szellemiség miatt növekedett, a

kereskedelem és a fajról szóló rész vonatkozásában, mely dél-amerikai köztársaságok

egyesülni kívánnak az anyaországgal”. Az egyházi cenzúra jóváhagyta a kötetet, és

Szent Pál egyik leveléből áll idézet a lap tetején.797

Egy kivétellel valamennyi könyv tartalmaz ábrát, képet, térképet, a tanulást

megkönnyítendő; hét kötetben van ajánlás, hogy mely korosztálynak javasolt.

1924-ben tizenkét „hazafias” könyvet találtam (egy földrajz, egy biológia, két

nyelvtan, három irodalom, két történelem, egy olvasókönyv, egy tanári kézikönyv, egy

hittan). Hat esetben van nyoma egyházi cenzúrának, az előszó szintén hat esetben

szubjektív. Tehát már a tankönyv elején súlyt helyeznek arra, hogy a diákok figyelmét

felhívják a patrióta értékrendre, a katolikus hitre, olyan értékek hangsúlyozása mellett,

mint a hasznos és megbecsült állampolgárrá válás stb.

A földrajzkönyvben pl. az európai építészetnél váratlanul kimarad Spanyolország, de

Amerika építészeténél a tizenegy épületből nyolc a spanyolajkú Dél-Amerikában

található. Itt jól látható, hogy aránytalan az eloszlás, és Dél-Amerikára akarja

ráirányítani a figyelmet. A biológia tankönyv elején a Teremtővel foglalkozik az

előszó798; a nyelvtankönyv is számos bibliai idézettel van ellátva799. Ezek segítségével

magyarázzák a nyelvtani szabályokat. Így szinte kettős szerepet tölt be a tankönyv,

hittan és nyelvtan is tanulható belőle. Szerepe nyilvánvaló: a kötelező hittanoktatás

mellett egyéb tantárgyakban is közvetlenül kívántak több-kevesebb vallási utalást, ill.

vallási tartalmakkal megtölteni a laikus órákat.

796 Sz.n.: Aritmética. Edit. Saturnino Calleja, Madrid, 1923, 10., 15. o.
797 Sz. n.: Geografía – atlas. 3er. Grado. F.T.D., Barcelona, 1923, 2. o.
798 Victoriano Fernández Ascarza: El hombre: nociones de anatomía, fisiología e higiene: dspuestas
para la lectura en las escuelas de Primera enseñanza de niños y adultos. El Magisterio Español, Madrid,
1924, 3. o.
799 Felipe Robles Dégano: Gramática elemental de la lengua castellana. K.n., Madrid, 1924.
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A történelemkönyv a nem tárgyilagosság már említett jeleit teljes körben tartalmazza.

Mielőtt Spanyolország valóban megszületne (a 46. oldalig) 18-szor van leírva, hogy

„Spanyolország”. A legfurcsább mind közül a „spanyol kalifátus” jelzős szerkezet800;

mint ismeretes, a Córdobai Kalifátus minden volt, csak spanyol nem. Sem nyelvében,

sem műveltségében, sem nemzetiségi-etnikai összetételében nem helytálló a szó. Az

előszó és a rajzok válogatása meglehetősen elfogult. A történeti földrajz fejezet

ellenben korrekt módon mutatja be a spanyol fennhatóság legnagyobb kiterjedését, és

a történelemben az Ibériai-félsziget uralmi változásait, határeltolódásait.

A Madre España!! című olvasókönyv regényes stílusban szól Spanyolország

történelmének egyes fejezeteiről. A rajzok szubjektív válogatásán kívül

Spanyolországot következetesen „Amerika anyjának” nevezi a szerző.801 A

kolonizációt a legtöbb történelemkönyvhöz hasonlóan egyértelműen pozitív

folyamatként mutatja be.

Az egyik iskolásoknak készült verseskötet számos latin-amerikai szerző versét is

tartalmazza. Szinte az az érzésünk támad, hogy megjelenik a hazafiasság a latin-

amerikai szerzőkben Spanyolország irányában.

A könyvek fele tartalmaz csupán ábrákat, rajzokat.

1925-ben nyolc „hazafias” könyvet találtam (két földrajz, két történelem, két

hittan, egy irodalom, egy biológia). Három esetben találunk nem tárgyilagos előszót,

két esetben egyházi cenzúrát és valamennyi eseten nem tárgyilagos tartalmi elemeket.

Mindkét földrajzkönyv tartalmilag nem tárgyilagos, az egyikben Spanyolország

kapcsán aránytalanul sok szó esik Spanyolország afrikai gyarmatairól (65 oldalból 18

oldalon át taglalja az afrikai gyarmatokat, történelmi háttérrel együtt).802 A másik

könyv már nem tárgyilagos előszavában nyomatékkal hívja fel a tanulók figyelmét a

haza és a hazaszeretet elsőrangú fontosságára,803 valamint mindenről lelkesedéssel ír,

ami spanyol. A hittankönyvben nem tárgyilagos elemként Mexikó és Peru vallása is

szóba kerül.804 Ezúttal a történelemkönyvben előkerül Katalónia is, sőt tárgyszerű

leírást kapunk róla. Ez azért fontos, mert több történelemkönyv nem foglalkozik külön

800 Sz. n.: Historia: [España y Universal]: grado superior. Saturnino Calleja, Madrid, 1924, 27. o.
801 P. Martínez: Madre España: libro de lectura, grado medio y superior. Imp. hijos de Benigno Ayora,
Madrid, 1924, 59. o.
802 José Osés Larumbe: Geografía para niños. Segundo grado: ilustrada con 7 mapas en colores y 70
fotograbados y dibujos. Casa Edit. Burgos, 1925.
803 Juan Llach Carreras: A través de España. Dalmáu Carles, Pla, S.A., Gerona, 1925, 5. o.
804 José Marín: Tratado de religión. Imp. Artística de Sáez Hermanos, Madrid, 1925.
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Katalóniával, elhallgatják a tartomány külön történelmét. Az olvasókönyv és a másik

történelemkönyv pedig nem tárgyilagos válogatásokból, hazafias részekből áll.805 Az

előbbi híres spanyol férfiakról és asszonyokról szól (egyházi személyek, uralkodók,

művészek, katonák), míg az utóbbi már az előszóban jelzi, hogy a „halhatatlan

Spanyolország dicsőségét” idézi fel a könyv lapjain806. Teszi ezt többek között El Cid,

a nagy hódítók és egyes királyok elfogult válogatásának segítségével.

A nyolc kötetből csak kettőben nincsenek képek, a másik hat elégséges képi

ábrázolással segíti a tanulókat a tananyag elsajátításában. 5 kötetben megtalálható,

hogy alsósoknak íródtak.

1926-ban három nem tárgyilagos, „hazafias” könyvet találtam (egy földrajz, egy

olvasókönyv, egy művészettörténet). Mind a háromban találhatunk szubjektív előszót,

és szubjektív tartalmi elemeket. Kettőben vannak ábrák, egyben egyházi cenzúra. A

földrajzkönyv előszava a „patrióta oktatás”-ról szól807. A „Spanyolország mindenek

felett” című olvasókönyv már címében és alcímében is jelzi, hogy nem hazafiatlan

olvasmánnyal állunk szemben. Az alcím „patrióta oldalak gyermekek számára”. A

kötet 250 oldalán rengeteg hazafiasságot erősítő gondolat található a hazáról, a

hazaszeretetről808. Az egyes fejezetek végén pedig neves politikusok, XIX-XX századi

államférfiak hazáról szóló gondolatait olvashatjuk (pl. Antonio Cánovas del Castillo

többszörös miniszterelnöktől, Emilio Castelar köztársasági elnöktől, Eduardo Dato

meggyilkolt miniszterelnöktől stb.).

A haza szót szűkbb földrajzi értelmén túl is emlegeti, egyfajta spirituális összetartozást

hirdet a latin-amerikai államokkal, melyeket „Spanyolország leányainak”809 nevez.

A művészettörténet könyv patrióta útikönyv, Keresztül a hazámon címmel, mely több

kiadást megért a következő esztendőkben, és elfogult válogatást, képet ad

Spanyolországról, nyíltan vállalja, hogy „a hazáról szóló könyvet adjon ki”.810

805 Ildefonso Fernández y Sánchez: Glorias nacionales: vidas de españoles y españolas célebres: libro de
lectura, en prosa y verso, destinado a las escuelas de niños y niñas. Edit. Hernando, Madrid, 1925.
806 Sz.n.: Escudo imperia. Casa Edit., Burgos, 1925, 4. o.
807 Ezequiel Solana: Nociones de geografía. El Magisterio Español, Madrid, 1926, 5. o.
808Pascual Santacruz: España sobre todo: páginas patrióticas para la infancia. Imp. Jaimé Ratés, Madrid,
1926.
809 Uo. 27. o. PS
810 José Alvarez de Sotomayor y Zaragoza: A través de mi patria: libro e lecturas y temas de enseñanza
para la juventud española, en España y e el extranjero: ilustraciones y fotograbados artísticos.
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, S.A., Madrid, 1926, 5. o.
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A következő három esztendő a hazafias könyvek három nagy éve. Ezt a lökést

megadhatta a diktatúra stabilizációja, a középiskolai tanügyi reform, de tény az, hogy

1927/1928/1929-ben 12-10-12 a hazafias könyvek száma, melyeket 1928-tól az

egységes tankönyvek is erősítenek.

1927-ben tizenkét hazafias könyvet adtak ki (három földrajz-történelem, három

földrajz, két történelem, egy hittan, egy irodalom, egy olvasás, egy állampolgári

ismeretek). A tizenkét könyvből hétben találtam előszót, ezek közül három elfogult.

Cenzúrára vonatkozó bejegyzések három könyvben találhatók. Kilenc kötetben van

több-kevesebb ábra, de csak három db tartalmazza a megcélzott évfolyamot.

Az egyik földrajz-történelemkönyvben ez áll a „Halhatatlan Kolumbuszról”: „Az

emberiség legnagyobb alakjai közé tartozik, és tetteivel igazi dicsőséget hozott

Spanyolországnak az 1436 körül Genovában született Kolumbusz Kristóf – akiről

egyesek azt gondolják, hogy Galíciából származik”.811 A könyv Amerika földrajzát és

történelmét javarészt a latin-amerikai részre koncentrálja, ez már a címből is kiderül.

A hódítások, a kolonizáció és Kolumbusz személye egyértelműen pozitív beállításban

jelenik meg, akárcsak a könyvek 99%-ában. Elvétve találunk csak némi kritikát a

hódítókkal kapcsolatban, a leggyakoribb a tárgyszerű, de inkább pozitív leírása a

folyamatoknak.

A Spanyolország és Portugália földrajza című könyv is inkább útleírás, mint

klasszikus értelemben vett földrajz, de a könyvben a 154-ből mindössze nyolc oldalt

szánnak Portugália bemutatására. Ez igen szelektív, szubjektív válogatásnak

minősíthető.812

A földrajzkönyvben találkozhatunk a klasszikus elhallgatás esetével, mert kiemeli a

szerző, hogy létezik északon baszk, bable és gallego dialektus, de a katalán nyelvről

egyáltalán nem tesz említést.813

Az olvasókönyvben a szótagok, a szótagolvasás után rögtön a földműveléssel

foglalkozik a könyv, „amelyből a nemzet gazdagsága származik”814. Tehát olvasni

éppen hogy tudó gyerekeket máris hazafiasságra, a föld értékének megismerésére, a

811 Eugenio García y Barbarin: Historia y geografía popular en América, especialmente de la española.
Pla, S.A., Gerona, 1927, 20. o.
812 Alfredo Opisso: España y Portugal: su historia, su geografía, su arte y sus costumbres. Imp.
Elzeviriana, S.A., Barcelona, 1927.
813 Sz. n.: Geografía de Europa. Seix & Barral Herms, Barcelona, 1927.
814 José A. Ortega Bueso: El práctico: silabario cíclico racional. K.n., Valencia, 1927, 32. o.
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földművelés hasznosságának elismerésére nevelnek. Ez természetesen nem baj, csak a

tankönyvek tárgyilagosságát kérdőjelezi meg.

A verseskötet Spanyolországot dicsőítő verseket tartalmaz, ezáltal nevelve hazafias

polgárrá a diákokat.815

1928-ban tíz hazafias könyvet találtam (három földrajz, egy történelem, egy hittan,

egy civilizáció, egy matematika, egy erkölcstan, két írás).

Három könyvben található előszó, mindhárom szubjektív tartalmú. Öt esetben találunk

egyházi, vagy egyéb cenzúrára vonatkozó bejegyzéseket. Hét könyvben vannak ábrák.

Rafael Marimón hittankönyve nem csak olvasmányok egymásutánja, hanem bibliai

idézetekkel ellátott erkölcsi prédikációk sorozata is.816 Minden olvasmányt odaillő

bibliai idézet zár le.

Rodríguez García történelemkönyvének minden oldaláról süt az egységes

Spanyolország hangsúlyozásának vágya.817 A fentiekben már említett Spanyolország

jelző itt is minden korban megtalálható, de ezúttal minden nép megszerzett dicsőségét

egyben spanyol dicsőségnek állítja be, amely az Ibériai-félszigeten.

Joaquín Pla Cargol civilizációs tárgyú könyvében Spanyolországnak tényleges

jelentőségénél nagyobb szerepet tulajdonít.818

Sánchez de Ocaña matematikakönyvében a példákban történelmi dátumok,

személyiségek, földrajzi helyek stb. szerepelnek.819 Pl.: „Madridtól Sevilláig 573 km

az út, Madridtól Manzanaresig 190 km. Hány kilométer a távolság Manzanarestől

Sevilláig?”820 Vagy: „Kolumbusz Kristóf 1492-ben fedezte fel Amerikát, Gutenberg

János 1450-ben találta fel a könyvnyomtatást. Hány év telt el a kettő között?”821

Vagy: „Katolikus Izabella 1474-be került trónra és 1504-ben halt meg. Hány évig

uralkodott?”822 Jól látható az igyekezet, ahogy a matematikába is igyekeznek egy kis

815 Alfredo Gil Muñiz: El alma de la raza: (poesías dedicadas a España): lecturas escolares escogidas.
Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1927.

816 Rafael Marimón: Compendio de historia sagrada. Seix & Barral Herms, Barcelona, 1928.
817 Gerardo Rodríguez García: Historia de España. Grado elemental. Casa Editorial Hernando, Madrid,
1928.
818 Joaquín Pla Cargol: Las civilizaciones: el arte, las ciencias, las costumbres: Libro 6 del método
comleto de lectura: unos 450 grabados. Dalmáu Carles, Pla, S.A., Gerona, 1928.
819 José Sánchez de Ocaña: Aritmética elemental. Sánchez de Ocaña, Madrid, 1928, 56. o.
820 Uo. 18. o. SO
821 Uo. 56. o. SO
822 Uo. 56. o. SO
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országismeretet, földrajzot és történelmet csempészni, feláldozva ezzel a tankönyv

tárgyilagosságát.

Az „El libro de España” olyan egyértelműen pozítiv hangemben ír a kolonizációról,

mint a spanyol történelem legdicsőségesebb lapjaihoz tartozik, hogy a könyvet még a

Franco-rendszerben is változtatás nélkül utánnyomták.823

1929-ben tizenkét „hazafias” könyvet találtam (egy földrajz, két történelem, egy

civilizáció, egy művészet, egy nyelvtan, három olvasás, egy matematika, egy játékok,

egy földművelés).

Kilenc könyvben található előszó, ebből hét nem tárgyilagos. Három helyen van

nyoma egyházi cenzúrának, de ebben az időben már úgyis mindent cenzúráztak; az

egységes tankönyv erre a legjobb példa. Mégis érdekes, hogy milyen sok nem

egységes tankönyv maradt piacon 1929-ben. Ezúttal egy kivételével valamennyi

tankönyv tartalmaz több-kevesebb ábrát, rajzot, illusztrációt a tananyag gazdagabb

bemutatása érdekében, a könyvek fele pedig megjelöli, melyik korosztálynak íródtak.

M. Siurot földrajzkönyve párbeszédes formában, regényszerűen közvetíti

Spanyolország különböző provinciáinak érékeit. A húszas években lendült fel

Spanyolországban a turizmus is, ez a magyarázata annak, hogy a földrajzkönyvekben

rendre turizmusból ismert eszközökkel élnek az ország bemutatása és még jobb

megismertetése érdekében. Ez tehát egy „patrióta útikönyv”, melyben 400 oldalon át

történelmi és földrajzi ismeretanyaggal találkozik a tanuló. A hazafias nevelés

szándékát tükrözi a spanyol hősi múlt bemutatása.824

Alfredo Gil Muñiz könyve Spanyolország művészettörténetével foglalkozik.825

Városokat, múzeumokat, műemlékeket mutat be, a hozzájuk fűződő hősi narrációval.

García Barbarín egyetemes történelemkönyve súlyosan aránytalan, mivel az 1789-

1914 közötti történelmi eseményeket tárgyaló 300 oldalas könyv fele

Spanyolországgal, ill. gyarmataival foglalkozik.826 Ez 50%-ban nemzeti történelem, a

könyv másik fele csupán pedig az egyetemes történelem, ami ellentmond a könyv

címének is.

823 Marcos: id. m. 161.o.
824 Manuel Siurot: La emoción de España: libro de cultura patriótica popular. K.n., Madrid, 1929, 73. o.
825 Alfredo Gil Muñiz: España histórica y artística: (ciudades-museos, monumentos y narraciones
heroicas): lecturas escolares escogidas. Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1929.
826 Eugenio García Barbarin: Historia general contemporánea. Dalmáu Carles, PLA. S.A., Gerona,
1929.
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A szerző nélküli nyelvtankönyvben több Dél-Amerikáról szóló verset találunk, a

könyvben a spanyol Amerikát „édennek” titulálja.827 Szintén tapasztalható a Latin-

Amerikára irányuló figyelemfelkeltés törekvése.

José Dalmau Carlés olvasókönyvében a hazáról szóló fejezetben elhangzik, hogy a

„haza a második anyánk”, és „nincs nagyobb dicsőség, mint meghalni a hazáért”.828

Dantín Cereceda elemi mezőgazdasági ismereteket tartalmazó könyvének előszava is

megemlíti, hogy a földművelésből származik a nemzet gazdagsága.829 Ezáltal elültetik

a gyermekek fejében azt a gondolatot, hogy a föld, a földművelés mindennek az

alapja, annál nem létezik semmi fontosabb.

1930-ban öt hazafias könyvet találtam (egy földrajz-történelem, egy földrajz, két

történelem, egy enciklopédia. Négyben találtam előszót, és mind szubjektív. Cenzúra

három helyen fordul elő. Ábrák minden könyvben vannak.

Amón Ruiz Amado történelemkönyvében is elfogultan sok szerep jut

Spanyolországnak ahhoz képest, hogy címében egyetemes történelemről van szó.830

Spanyolország 32 oldalon, gyarmatai 16 oldalon szerepelnek, tehát csaknem a könyv

negyedében. A spanyol armada 1588-as pusztulásának leírása spanyol szemszögből

láttatja az eseményeket.

Fenti szerző Spanyolországról szóló történelemkönyvének nagy része tárgyilagos, bár

már az előszótól kezdve hangsúlyos a patriotizmus.831 A hazafias viselkedés egyik

mérföldkövének tekintik a történelem minél teljesebb megismerését, elsajátítását. Azt

vallják, csak az lehet tiszteletreméltó polgára a spanyol hazának, aki tisztában van

múltjával, országának dicsőséges történelmével.

Az Ascarza-Solana szerzőpáros enciklopédiájának is vannak szubjektív elemei.832 Pl.

abban az esetben, amikor a gyarmatosításnál meg sem említi a portugálokat, akik

pedig a valóságban megelőzték a spanyolokat!

827 Sz. n.: Gramática española: segundo grado. F.T.D., Barcelona, 1929, 27. o.
828 José Dalmáu Carles: Lecciones de cosas. Libro tercero. Dalmáu Carles, PLA, S.A., Gerona, 1929,
I.o.
829 Juan Dantín Cereceda: Agricultura elemental española: ajustada al cuestinario ofocial vigente. K.n.,
Madrid, 1929, 6. o.
830 Ramón Ruiz Amado: Compendio de historia universal. Edit. Librería Religiosa, Barcelona, 1930.
831 Ramón Ruiz Amado: Compendio de historia de España. Edit. Librería Religiosa, Barcelona, 1930,
6.o.
832 Victoriano Fernández Ascarza - Ezequiel Solana: Enciclopedia. Primer grado. Edit. Magisterio
Español, Madrid, 1930.
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A szerző nélküli földrajz-történelemkönyv a hódítást úgy állítja be, mint humanitárius

cselekedetet, mely mindenképpen jótétemény volt a dél-amerikai területekre

nézvést.833 A képanyag válogatása is igen elfogult, többek közt az Ibér-amerikai

Világkiállítás sevillai pavilonjainak képe található benne.

1931-ben hét hazafias könyvet találtam (hat földrajz, egy enciklopédia). Mind a

hétben van előszó, de csak kettő szubjektív. Hat helyen van utalás a cenzúrára, ami

igen érdekes dolog a diktatúra bukása után egy évvel, a Második Köztársaság

kikiáltásának évében. Öt könyvben találhatók illusztrációk. Az egyik

földrajzkönyvben előkerülnek a tengerentúli gyarmatok elvesztése miatt érzett

sérelmek, sértettségek: Kuba kapcsán írja a szerző, hogy „1898-tól leválasztották

Spanyolországról egy igazságtalan és egyenlőtlen háború következtében”.834

Kolumbia úgy jellemzi, hogy „tartományokra osztott köztársaság, mely megőrizte a

hispán hagyományokat”.835 Egyértelműen megállapítható, hogy a Második

Köztársaság első tanévében azokból a könyvekből tanítottak, amelyek a Primo-

korszakból megmaradtak. Kivételt képeztek az egységes tankönyvek, mert azokat

azonnal kivonták a forgalomból. Ám minden könyvvel ezt nem tehették meg. Így jobb

híján a korábbi szellemmel átitatott tankönyvekből voltak kénytelenek tanítani, amíg

nem készültek köztársasági szellemben íródott könyvek. Itt is jól látható, hogy a

rendszerváltozás a tanügyben mindig később jelenik meg. Azt sem hagyhatjuk

figyelmen kívül, hogy számtalan tárgyilagos könyv volt a korábbi és a diktatúra utáni

korszakban is.

Meg kell említeni, hogy 1931-ben az iskolákban Félix Marti Alpera enciklopédiáját

használták, amelyben még van hittan, noha ezt a tantárgyat a köztársasági

oktatáspolitika kivette a kötelező tantárgyak sorából.

II. 6. 2. 3. Nem tárgyilagos – ideológiával átitatott, rendszerhű tankönyvek

A rendszer elképzeléseit megvalósító tankönyvek formailag és/vagy tartalmilag

lehetnek elkötelezettek, ideológiával átitatottak. A 30 db ilyen típusú könyv arányának

eloszlása a tantárgyak között egyenletes; 11 db földrajz- és történelemkönyv van

833 Sz. n.: Historia y geografía hispanoamericana. Edit. Magisterio Español, Madrid, 1930, 220. o.
834 José Ibañez Martín: Geografía general y de Europa. Hijos de M. G. Hernandez, Madrid, 1931, 302.o.
835 Uo. 307. o. JIM
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közöttük. Az „ideológiás” könyvek a megvizsgált állomány 8%-át teszik ki; de

roppant fajsúlyos 8%-ról van szó, melyek érdemesek a terjedelmesebb elemzésre,

idézetekkel is illusztrálva.

Az egységes tankönyvek valamennyi fő tantárgyban megjelentek 1928 és 1929

folyamán. Az általános érettségi és az egyetemi érettségi követelményeit tartalmazó

könyvek kimondottan vastagok voltak, rengeteg tudásanyagot sűrítettek beléjük, de

annál kevesebb képanyagot. Az egyetemi tanulmányok színvonalán oktatták pl. a

fizikát, a kémiát, de olyan didaktikus vonásokkal, amelyekkel a mai fogalmaink

szerinti tankönyvek nem voltak felruházva. Sehol sem található egy kísérlet leírása,

egy táblázat, egy összefüggésekre rávilágító kép, egy érdekes esetleírás, vagy éppen a

fejezetek végén a mondanivalót röviden ismétlő kérdések. Csak a tananyag ömlik sok

száz oldalon a maga monotonitásában, amelyet a tanulóknak el kellett sajátítaniuk

ahhoz, hogy egyetemi tanulmányaikhoz hozzákezdhessenek. A követelményszint tehát

igen magas volt, de a történelem furcsa visszássága, hogy ezen könyvek pályafutása

szinte csak addig tartott, amíg a kivitelezésük; tehát nem éltek tovább három

esztendőnél. Az áruk is meglehetősen magas volt, ahhoz meg kiváltképp, hogy csak 2-

3 évig használják őket. A diktatúra ideológiájának formai megjelenése az iskolákban

tehát az egységes tankönyvekhez kötődik.

Még izgalmasabb kérdés azonban, hogy melyek azok a tartalmi elemek, amelyek

nem egyszer a diktatúrára, vagy éppen a diktátorra utaló konkrét szakaszok

formájában találhatók ezekben a tankönyvekben. Az alábbiakban ezek közül mutatok

be néhány idézetet.

Az 1923-ban José Bertrans Solsona tollából megjelent történelemkönyv a korszak

első szélsőségesen elfogult könyve (azon túl, hogy módszertanilag is rossz). Nem

meglepő, hogy éppen történelemkönyvről van szó. A szerző megváltóként tekintett

Primo de Riverára, a katonai felkelést és államcsínyt dicsőíti, és külön fejezetben

szentel laudációt a katonai kormányzatnak, 1923 novemberében, a diktatúra harmadik

hónapjában! Az elfogultság érzékeltetésére elég a könyv arányait szemrevételezni: a

77 oldalas könyvecske 20 oldala foglalkozik kizárólag Primo de Riverával és

rendszerével.836 Az első öt oldal az 1923. szeptember 13-i államcsíny körülményeit

járja körül, majd egy 15 oldalas külön fejezetben szól a „Katonai Direktórium

836 José Bertrans Solsona: Compendio de la historia cronológica de España: hasta el reinado de Alfonso
XIII., directorio militar octubre 1923. La Prensa, Barcelona 1923, 58-77. o.



207

dicséretes tevékenységéről”.  A spanyol történelem, ill. jelenkor 60 napja teszi ki tehát

a könyv 25%-át, a többi csaknem két évezredre pedig a maradék 75% maradt. Ez a

kötet nyilvánvalóan politikai tartalmú irat, nem pedig tanításra alkalmas tankönyv.

„Hány politikus, katona, ügyvéd, orvos, mérnök stb. nem ismeri történelmünket és

nincs fogalma arról, kik voltunk!”837 – kiált fel a szerző az előszóban. Majd ő sem tesz

arról, hogy ez az állítólagos homály eloszoljon, mivel címszavakban beszél csupán

mindenről és mindenkiről. Ez alól Primo de Rivera kivétel. Itt elemében érzi magát és

felszólítja az olvasót, hogy: „legyünk optimisták, és működjünk együtt mindannyian,

függetlenül attól, hogyan viszonyultunk a régi politikához, mivel ez az a program,

mely megmenti Spanyolországot, mindannyiunk anyaföldjét, melyet áhítatosan

tisztelnünk kell.”838

A Direktórium kéthónapos tevékenységében nemzetmentő politikát lát, mely hazafias

tevékenységével megmenti Spanyolországot a végromlástól, és Európa felé közelíti az

országot. (Az „Európa felé közeledés” ebben az időszakban mást jelent, mint a

századelő „europeistáinál”, inkább az újsütetű olasz példa követésére utal.)

1924-ben és 1925-ben egyáltalán nem találunk túlfeszített ideológiát is tartalmazó

könyveket, míg 1926-ban két darabot is felfedezhetünk.

Az egyik a Juan Ruiz Romero: La Raza (A faj) című könyve839, a másik egy szerző

megjelölése nélküli földrajzkönyv840. Az előbbiben megjelenik a faj fogalma: a

spanyolajkú népek együvé tartozását sugallja a könyv olyan értelemben, hogy a

hispán-amerikai emberek spirituálisan még mindig Spanyolország részét képezik. Az

előszóban megemlíti, hogy a Faj Napja (később Világspanyolság Napja) – melyet

XIII. Alfonz nyilvánított ünneppé –, október 12-ére esik, amikor is 1492-ben

Kolumbusz felfedezte „Amerikát”.841 A könyv célja nem titkoltan az, hogy a spanyol

gyermekeknek megmutassák: a spanyolajkú népek világa Európán kívüli tájakra is

kiterjed, egyben erősítse azt a tudatot, mely szerint ezek a népek összetartoznak.

Míg ez a könyv tartalmilag ideologikus, a másik inkább formailag, hiszen az akkor

már tervbe vett „elemi érettségiről” beszél benne a szerző, amely csak 1926-ban került

837 Uo. 5. o. BS
838 Uo. 62. o. BS
839 Juan Ruiz Romero (1926): La raza: lecturas literarias y geográficas sobre España y América. Librero
Editor, Barcelona, 1926.
840 Sz.n.: Nociones de geografía de América. Rabassa, Reus, 1926.
841 Ruiz Romero: id. m. 5. o.
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rendeletileg bevezetésre. Ha a diktatúra nem lett volna, ez a kitétel sosem szerepelt

volna ebben a könyvben. Érdemes megjegyezni, hogy ez az első tankönyv, melyben

említésre kerül a kétszintű érettségi első fokozata.842

1927-ben még az egységes tankönyvek tömeges megjelenése előtt is találunk két

ideológiás könyvet, melyekben említésre kerül az egyetemi érettségire történő

felkészítés. Egyik egy trigonometria843, másik egy irodalom tankönyv844.

1928 kétségtelenül az egységes tankönyvek csúcséve volt. A korszak egyetlen éve,

amikor a szubjektív kötetek között több ideológiás tankönyvet találtam, mint enyhén

elfogultat. A 16 objektív könyv mellett 14 volt ideológiás, míg csupán 10 enyhén

elfogult. Ebben az esztendőben sikerült a legjelentősebben átalakítani a

tankönyvpiacot, hiszen ha kiszorítani nem is tudták a többi könyvet, „visszaszorítani”

igen. A fentiekben már vázoltam, hogy az egységes tankönyv a diktatúra

gondolkodásmódjának egyik legfontosabb lenyomata. Nyomdába és kiadásra került az

az ellentmondást nem tűrő ideológia, mely nem ismer vitát; egységes szerkezetben, a

kormány által kontrollált keretek között akarta tartani az oktatás minden mozzanatát.

Ennek az elképzelésnek megtestesülése az egységes tankönyv, mely tartalmában nem,

de formájában nem is lehetett más, mint ideológiai töltetű, hiszen a rendszer központi

döntése nélkül sosem jött volna létre.

1928-ban 14 ilyen könyv került napvilágra: egységes külalakkal, egységes

koncepcióval, egységesen rengeteg szöveggel, kevés ábrával, egyáltalán nem 10-16

éves tanulókhoz igazított kialakítással. A teljes tartalmi objektivitás sem minden

könyv esetében áll fenn: Mariano de Zarco földrajzkönyvében pl. az alábbi

lábjegyzetre ragadtatja magát Spanyolország államformájának ismertetésekor: „a

hadsereg által végrehajtott államcsínyt követően Primo de Rivera úr került az ország

élére, aki megtisztította Spanyolországot azoktól az emberektől, akik csődbe vitték.

Katonai Direktórium alakult, melyet XIII. Alfonz király jóváhagyott”.845 A  direkt

politikai ráhatás szándékának kiütközéséhez nem szükséges kommentár.

842 Sz.n.: Nociones de geografía de América… 5. o.
843 Miguel Aguayo y Millán: Apéndices de geometría y trigonometría. Edit. Hernando, Madrid, 1927,
3.o.
844 Alberto P. Risco: Historia de la literatura española. Razón y Fé, Madrid, 1927, 5. o.
845 Mariano de Zarco: Elementos de geografía. Grados 1 y 2. Edit. Del corazón de María, Madrid, 1928,
76. o.
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Az 1928-ban megjelent hittankönyv nem egységes tankönyv, de a korszak messze

legtöbb ideológiát tartalmazó könyve, melyben a diktatúráról is szó esik.846 A

szubjektív előszó szerint a hittan szerepe az, hogy javítsa az erkölcsöt.847 Ezek után a

könyv különböző oldalain támadja és jelzőkkel látja el a katolicizmussal szembe álló

történelmi személyeket és mozgalmakat: Luthert Mártont és a „gyászos reformációt”,

a francia forradalmat és a szabadkőművességet, a szocializmust és a pozitivizmust. Ezt

követően elismerően szól Mussolini tevékenységéről848,  a „nemzet szent részének”

nevezi Spanyolország vallásos lakóit és megjegyzi Primo de Riveráról, hogy „hála a

rendpárti uralomnak és belső nyugalomnak, megszámlálhatatlan az a sok jótett, amit

az új kormány az elmúlt öt évben bevezetett”849. A katolikus egyház szempontjából

mindenképp igaza volt, hiszen a Primo de Rivera-kormányzat mindig kényesen ügyelt

arra, hogy az egyházzal a jó viszonyt tartson fenn.

A fentieken kívül igyekeztek minden fő tantárgyban kiadni egy-egy kötetet. Így

megjelent két irodalom-850, egy történelem-851,  két  hittan-  és  erkölcstan852, egy

pszichológia-853, egy kémia-854, egy fizika-kémia-855 és két matematika tankönyv856. A

nyelvek közül a latin857 és a német nyelvkönyv858 készült el először.

Ezek a könyvek általában teljesen objektívek tartalmilag, legfeljebb a

hittankönyvekben kerül elő némi moralizálás. A nyelvkönyvek esetében tartom igen

nagy visszalépésnek, hogy csak egyetlen tankönyvből lehetett tanítani, és az sem

tanulóbarát. A rengeteg adat, az igen kevés kép még egyetemi szinten is nehézkes

tananyag lenne.

846 G. M. Bruño: Historia de la Iglesia Católica: desde su fundación hasta nuestros días. Escuelas
cristianas, Barcelona, 1928.
847 Uo. 13. o. MB
848 Uo. 332. o. MB
849 Uo. 336. o. MB
850 María Felisa Sánchez y Martínez: Iniciación en la literatura española: (adaptada al cuestionario
oficial del Bachillerato Elemental). Edit. Hernando, Madrid, 1928, és Antonio de Roxas: Literatura
española comparada con la extranjera. Ed. Oficial, Madrid, 1928.
851 Juan F. Yela Utrilla: Historia de la civilización española en sus relaciones con la universal. Ed.
Oficial, Madrid, 1928.
852 Sebastián Pueyo Salamero: Religión y moral: segundo año. Ed. Oficial, Madrid, 1928, és Sebastián
Pueyo Salamero: Religión y moral: primer año. Ed. Oficial, Madrid, 1928.
853 Fernando María Palmés: Psicología. Ed. Oficial, Madrid, 1928.
854 Ricardo Montequi Díaz de Plaza: Química. Ed. Oficial, Madrid, 1928.
855 Julio Monzón González: Nociones de física y química. Ed. Oficial, Madrid, 1928.
856 Manuel Xiberta Roqueta: Elementos de geometría. Ed. Oficial, Madrid, 1928, és Manuel Xiberta
Roqueta: Elementos de aritmética. Ed. Oficial, Madrid, 1928.
857 Eustaquio Echauri: Literatura latina. Ed. Oficial, Madrid, 1928.
858 Manuel del Pino – Manuel Manzanares: Alemán: primer curso. Ed. Oficial, Madrid, 1928.
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1929-ben tíz ideológiás tankönyvet találtam, melyek közül az Antonio Jáen

Morente által jegyzett földrajz-859 és történelemkönyv860 messze a legelfogultabbra

sikerült a korszakban. A kor legszélsőségesebb megfogalmazásait tartalmazza a

másik, szerző nélküli földrajzkönyv is861. A többi hét kötet – egy természettörténet862,

egy matematika863, egy latin864, egy fizika865, egy tudományos terminológia866, egy

történelem867 – közül hat egységes tankönyv, egy pedig Ecuador történetét dolgozza

fel868, ezzel a diktatúra Latin-Amerika megismertetését ösztönző koncepciójába

illeszkedve.

Antonio Jaén Morente Amerika földrajzáról szóló tankönyve hemzseg az

elfogultabbnál elfogultabb állításoktól és megállapításoktól. Rögtön a legelején

leszögezi, hogy jóval fontosabb a hispán-amerikai lelkület átérzése, mint Amerika

fölrajzának tényszerű ismerete.869 Egészen sajátos az, hogy mindent Spanyolország

mértékével mér: a 330 oldalas Amerika földrajzáról szóló tankönyvben 66-szor említi

meg Spanyolországot különböző, olykor ötletszerű megjelenítésekben. Hol földrajzi,

hol történelmi összefüggésekben, hol nagyságrendbeli hasonlítás gyanánt (pl. „Kanada

18-szorosa Spanyolországnak”870, vagy „Kanada erdőterülete ötszöröse

Spanyolországénak”871). A történelmi összefüggések ott kerülnek elő, amikor a volt

gyarmatokról  ír.  Erősen  sérelmezi,  hogy  amit  a „dicsőséges észak-ibériai

tengerészeink”872 felfedeztek, abból „nem maradt semmi Spanyolországnak”873.

Minden egyes elszakított gyarmatnál megemlíti, hogy Spanyolországhoz tartozott

egykoron. A rengeteg földrajzi adathoz némi építészetet is sikerült társítania a

szerzőnek, amikor a latin-amerikai országok tárgyalásakor rendre felbukkan az

országok ibér-amerikai kiállításon felállított pavilonja, melynek megrendezésére

859 Antonio Jaén Morente: Nociones de geografía de América. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
860 Antonio Jaén Morente: Nociones de historia de América. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
861 Sz. n.: Geografía de España: cuarto grado. Edit. F.T.D., Barcelona, 1929.
862 Luis Alabart Ballesteros: Historia natural. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
863 José Miguel Jiménez Osuna: Nociones de álgebra y trigonometria. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
864 Eustaquio Echauri: Lengua latina: segundo curso. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
865 Arturo Pérez Martín – Julio Monzón González: Física. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
866 Agustín Serrano de Haro: Terminología científica, industrial y artística. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
867 Cristóbal Pellegero Soteras: Nociones generales de Historia Universal. Ed. Oficial, Madrid, 1929.
868 Emilio Uzcátegui: Historia de Ecuador: texto para la enseñanza de la historia patria: primera parte.
Talleres tipo. Nacionale, Quito, 1929.
869 Jaén Morente: Nociones de geografía de América… 5. o.
870 Uo. 35. o. JM
871 Uo. 42. o. JM
872 Uo. 72. o. JM
873 Uo. 143. o. JM
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1929/1930-ban került sor Sevillában. Ezzel a szállal is a Spanyolországhoz tartozást

próbálja erősíteni. A történelmi háttérrel pedig leplezetlen érzelmi töltettel fejezi ki

rosszallását, hogy a spanyol-amerikai háború elvesztése után Puerto Rico, Kuba és a

Fülöp-szigetek megszűntek spanyol gyarmatoknak lenni.874

A kötet végén a szerző kifejezi abbéli reményét, hogy Latin-Amerika és

Spanyolország újraegyesül.875

A szerző megjelölése nélkül kiadott másik földrajzkönyv már a könyv legelején

térképpel hangsúlyozza az afrikai gyarmatokat876. A diktatúráról is van megjegyzése a

földrajzkönyvben a szociális állam című bekezdésnél: „A szociális állam a kormány

stabilitásától és tekintélyétől függ. Hála a szeptember 13-i államcsínynek, mely

visszatartotta Spanyolországot az anarchiától és a káosztól, mely felé egyre gyorsuló

iramban sodródott, most olyan kormányunk van, mely megérdemli a bizalmunkat.”877

A könyvben a spanyol gyarmatok tárgyalásának aránya jelentős.

Jaén Morente történelemkönyve is Latin-Amerikával foglalkozik. A

földrajzkönyvében már megfogalmazott elvek szerint írja le meglátásait. Tehát

legfőbb célja itt is a hősi, gyarmati múlt bemutatása, és a latin-amerikai országok

iránti érdeklődés felkeltése, hiszen ezek Spanyolország részei voltak, és a szerző

felfogása szerint ma is részei bizonyos értelemben. „Miért veszítettük el Amerikát?” –

teszi fel a szerző a kérdést,878 hogy aztán rögtön rátérjen a XIX. század Spanyolország

számára szomorú fejezeteire. A rendkívül egyoldalúan beállított gyarmati

elszakadásokra a koronát mégis az a kijelentés teszi fel, mely szerint „az első

humánusan gyarmatosító ország Spanyolország volt”.879

1930-ban egyetlen ideológiás könyvet találtam, ez átcsúszott az előző évből, és

egyetemi érettségire felkészítő kémia tankönyv formájában maradt az utókorra.880

874 Uo. 142. o. JM
875 Uo. 332. o. JM
876 Sz. n.: Geografía de España…. 1929, 7. o.
877 Uo. 23. o. GE
878 Jaén Morente: Nociones de historia de América… 309. o.
879 Uo. 462. o. JM
880 Juan Torregrosa: Apunetes de nomenclatura química: dispuestos para los alumnos de Bachillerato
elemental y universitario. Esc. Tipográfia de San Antón, Madrid, 1930.
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II. 6. 2. 4. Rendszerellenes tankönyvek

Rendszerellenesnek minősítettem minden olyan megnyilvánulást, mely –

nyilvánvalóan a cenzúra figyelmetlensége miatt – átcsúszott a rostán, de a diktátor és a

diktatúra elképzeléseibe biztosan nem fért volna bele. Ilyen például, ha egy

tankönyvben jól ismert baloldali figura neve jelenik meg, vagy ha egy 1928-as

földrajzkönyvben többek között „parlamentáris monarchia”-ként jellemzik

Spanyolországot. Tehát azokat a könyveket minősítettem rendszerellenesnek, melyek

a rendszer létjogosultságának megkérdőjelezésére alkalmas tényeket, adatokat

tartalmaznak, vagy a rendszerrel szembenálló személyiségekről írnak bennük.

Ez a kategória a legszűkebb, de mégis figyelemfelkeltő, hogy egyáltalán találtam hét

ilyen típusú könyvet. Ezek jól példázzák a cenzúra nem kifogástalan működését.

1924 és 1927 között találhatunk ilyen könyveket, az alábbi megoszlásban: 1924-ben

egy földrajzkönyv, 1925-ben egy földrajz-, egy olvasó- és egy irodalomkönyv, 1926-

ban egy földrajz- és egy irodalomkönyv, míg 1927-ben egy történelemkönyv.

A földrajzkönyvekben konzekvensen előfordul a megállapítás, hogy a rendszer

alkotmányos monarchia, a törvényhozás pedig a kétkamarás parlamentben zajlik881,

holott az alkotmányt – mint láttuk – Primo de Rivera már uralmának első napjaiban

felfüggesztette, a parlamentet pedig szétkergette. Tehát nemhogy kétkamarás, de

egykamarás parlamentje sem volt az országnak ezekben az években a Tanácsadó

Nemzetgyűlés 1927-es összehívásáig, amelynek viszont nem volt törvényalkotói

jogosítványa.

Az 1925-ös könyvekben a munkáról esik szó, és olyan politikusokról, illetve

modern prózaírókról, akik a Primo rendszerrel szemben álltak, illetve felfogásuk nem

illeszkedett a rendszer elveihez. Pablo Iglesias szocialista politikus, Emilio Castelar,

az Első Köztársaság elnöke, Ángel Ganivet -  a „98-as nemzedék előfutárának számító

–  költő stb.882 De a legfeltűnőbb Miguel Unamuno szerepeltetése egy 1910-ben

881 Victoriano Fernández Ascarza: Nociones de Geografía. El Magisterio Español, Madrid, 1924, 58.o.,
vö.: Alberto Sotos de la Lastra: Geografía especial de España. Editorial Reus, S.A., Madrid, 1925, 64.o.
és Ángel Bellver y Checa: Lecciones y lecturas de Geografía especial de España. Martín y Mena, San
Sebastián, 1926, 34-35. o.
882 Albert Thomas: Lecturas históricas: historia anecdótica del trabajo. Ed. Est. De Juan Ortiz, Madrid,
1925. és Enrique Díez-Canedo: Prosistas modernos. Instituto-Escuela, Madrid, 1925.
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íródott, de 1926-ban is kiadott irodalomkönyvben. Hiszen Unamunót a rendszer 1924-

ben a Kanári-szigetekre száműzte, és még őt sem hallgatja agyon a cenzúra!883

Az 1927-es történelemkönyv szubjektív válogatásában is számos baloldali vagy

köztársasági közéleti szereplő, ill. politikus kerül bemutatásra.884

II. 6. 2. 5. A szempontok összesítése

Öszegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a 335 elemzett tankönyv közül 183-ban

van előszó, 92-ben cenzúrajelzés, 215-ben illusztráció, 154-ben pedig annak a

megjelölése, hogy mely oktatási szint hányadik évfolyamának íródott a könyv.

Levonhatjuk a következtetést, hogy a tankönyvek csaknem 55%-ában található

előszó, a 221 db objektív könyv közül 107-ben, a 108 elfogult könyv közül pedig 76-

ban. Tehát az objektív könyveknél az előszó aránya 48%, míg a szubjektíveknél 70%.

Ebből jól látszik, hogy a szerzők az előszónak fontos szerepet szántak.

A cenzúra nyílt megjelenítése 27%-os, az arány eloszlása egyenletes az objektív és a

szubjektív könyvek között, miközben tudjuk, hogy az egységes tankönyv maga volt a

megtestesült cenzúrázott tankönyv. Emellett megdöbbentő, hogy még 1928-ban is

parlamentáris monarchiaként van aposztrofálva Spanyolország, és akkor még nem

beszéltünk a többi ország szócikkeinél ejtett súlyos hibákról. Ilyen mulasztás, hogy a

rendszer fennállásának hatodik évében még mindig a múlt rendszerre érvényes

fogalmak találhatóak a tankönyvek lapjain. Ez elképzelhetetlen lesz majd a Franco-

korszakban, de a közvetlen a diktatúra után érkező Második Köztársaság idején is

rövid időn belül kijavították és helyesbítették ezeket a fogalmakat, hogy az aktuális

politikai rendszert tükrözzék.

A könyvek csaknem kétharmadában (64%) található valamiféle rajz vagy ábra, de

általánosan megállapítható, hogy rendkívül kevés képpel, abszolút nem diákbarát

módon íródtak ezek a tankönyvek. Jellemző a korábbi évek spanyol tankönyveire is,

hogy a szöveget helyezték előtérbe, és képi ábrázolással nagyon sok esetben

egyáltalán nem támasztották alá az írott mondanivalót. Escolano Benito történetíró

883 Félix Martí Alpera: Joyas literarias para los niños: breve reseña histórica de nuestra literatura y
colección de bigrafías de notables escritores españoles, antiguos y modernos, seguidas de artículos,
poesías o trozos literarios de los mismos. Perlado, Madrid, 1926, 56. o.
884 Edmundo González Blanco: Cincuenta españoles ilustres: biografías compuestas y acopiadas para su
lectura en las escuelas. Ed. Yagües, Madrid, 1927.
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cikke szól az illusztrációkról, melyek célja mindig az, hogy alátámassza a szöveget.885

Rafael Valls pedig a történelemkönyvek képeit elemzi és felteszi a kérdést, hogy ezek

vajon illusztrációk vagy dokumentumok is egyúttal.886

A könyvek 54%-ból nem derül ki, melyik korcsoportnak íródott. A tartalmából ez

nyilvánvaló, de ezt már a borítón jelezni kellene. Az egységes tankönyvek esetében ez

szinte kivétel nélkül megtörténik, de a többi esetben ez az arány igen alacsony.

Értékelve a tankönyveket: mindenütt dominál a szöveg, kevés a kép. Mai

fogalmaink szerint rossz, oktatásra alkalmatlan tankönyvek ezek. Abszolút nincs

esélye a gyermeknek az 1920-as évek Spanyolországában, hogy elgondolkodjon,

kérdéseket tegyen fel a megtanultak alapján. A tömény tananyag elsajátítása,

memorizálása és visszaadása az oktatás célja.

II. 6. 2. 6. Tantárgyelemzés

A tantárgyak szerinti összegző elemzés szembetűnővé teszi, hogy mely tantárgyak

esetében beszélhetünk elsősorban tendenciózusan kisebb-nagyobb mértékű

elfogultságról, a tárgyilagosság nélkülözéséről. Ilyenek kétségkívül a

társadalomtudományiak közül a történelemkönyvek, a természettudományiak közül a

földrajzkönyvek. Ezeken kívül kisebb mértékben található politikai elfogultság a

hittankönyvekben.

A reáltantárgyak esetében az előszóban sem találhatunk a tartalomtól elütő, a rendszert

pártoló kinyilatkoztatásokat.

Ha jobban górcső alá vesszük a földrajz- és történelemkönyveket (melyek – mint

említettem – gyakran egy és ugyanazon kötetben kerültek a tanulók elé), jól látható,

hogy pontosan ezek a tantárgyak azok, amelyek segítségével a diktátor fő

elképzeléseit a tanulókba szerette volna plántálni. Úgy lehetne ezt a legjobban

megfogalmazni, hogy a történelmi és földrajzi tudat olyan erősítésével akarta mindezt

elérni, amely az adott korszak történelmi és földrajzi terét mintegy kitágítja. A földrajz

segít, hogy a spanyol életteret térben tágítsa ki a tanulók fejében, a történelem pedig

885 Augustín Escolano Benito: Estrategias ilustrativas en la rimera manualística escolar. In: GUEREÑA
J-L. (szerk): Image et transmission des savoirs dans les mondes hispaniques et hispano-americans.
Presses Universitaires François-Rabelais, Tours. Series „Etudes Hispaniques”, XIX, 2006, 372. o.
886 Rafael Valls Montés: Las imágenes en los manuales escolares españoles de Historia, ¿ilustraciones o
documentos? In: Iber. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, nº 4, 1995, 105-119. o.
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segédkezet nyújt ahhoz, hogy időben hosszabbítsa meg. Így bizonyos dolgok

hangsúlyozásával, néha torzításával, erőteljes verbális hazafias szellemiséggel tud az

ország iránt elkötelezett ifjúságot nevelni.

De ez még nem minden, hiszen a cél az, hogy ez az ifjúság tisztában legyen a spanyol

múlt nem vitatható nagyszerűségével, a gyarmatosítás földrajzi, térbeli, időbeli

kiterjedésével. Milyen katasztrófa és igazságtalanság volt az, hogy a spanyol nemzet

elveszítette gyarmatait, pedig ők vitték át a civilizációt az Újvilágba! A földrajzi

tanulmányok kerül az 1920-as évek észak-afrikai gyarmatainak tárgyalásakor során

sokszor sor az egykori gyarmatbirodalom felemlegetésére. Pl. Latin-Amerika kapcsán,

hogy egy-egy adott ország Spanyolországhoz tartozott, csak igazságtalanul elvették

tőlük.

Ezeket fontos hangsúlyozni, mert a diktatúra tankönyveivel sok esetben az érzelmekre

apellál, éspedig sikerrel. A későbbiek folyamán látjuk, hogy pl. az 1935-ös

történelemkönyvekben már nincs szó ilyesmiről, higgadtan, tárgyilagosan mutatják be

az ország történelmét és földrajzát is, nem célozgatnak az egykori gyarmatokra Latin-

Amerika kapcsán.

Egy dolog azonban nem változik, és ez megfigyelhető a századelő

történelemkönyveiben is egészen napjainkig: a tankönyvírók a tudomány bevett

fordulatait használva konzekvensen római-Spanyolországról (España romana),

vizigót-Spanyolországról (España visigoda) és arab-Spanyolországról (España árabe)

beszélnek. (Ez olyan, mintha a Kárpát-medence kapcsán a magyar történelemírás

kelta-Magyarországról, avar-Magyarországról, vagy római-Magyarországról

beszélne.) A jelenből vetítik vissza a múltba a mai állapotokat. Előfordul persze a

spanyol történelemkönyvekben is az „Ibériai-félsziget” megjelölés, de a legtöbbször a

Spanyolország egyesítése előtti időszakban is az „España”-t használják, pedig erre van

szavuk, a „Hispania” pl. a római kori provinciára alkalmazva. Ez azonban teljesen

elfogadott volt a spanyol történelemírásban már 100 évekkel ezelőtt is, ezt nem

róhatjuk fel a diktatúrának. A diktátor ideológiai „poggyászának” vizsgálatakor

érdemes tüzetesen szemügyre venni, hogy az 1923. szeptember 13-án elhangzott

manifesztáció hármas hívószava: a terrorizmus, a kommunizmus és a szeparatizmus-

ellenesség, milyen mértékben van jelen a könyvekben. Pl. a szeparatizmus-ellenesség

legfőbb területe Katalónia. Azt kell tehát megvizsgálni, hogy a különböző
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tankönyvekben – történelem, földrajz – milyen hangsúllyal, milyen előjellel szerepel

Katalónia. Azt látjuk, hogy a legtöbb esetben semlegesen, közömbösen, tárgyszerű

hangnemben írnak róla. De sok esetben úgy szerepel, mint az ország egyik legszebb

tájegysége. Figyelemreméltó azonban, hogy a számtalan történelemkönyvben igen

kevés nyomát leltem annak, hogy Katalónia egykori történelmi önállóságáról,

kultúrájáról, kiművelt irodalmi nyelvéről említést tennének. Sok esetben egyszerűen

elhallgatják ezt a tényt, máskor felületesen említik meg. Itt lesz majd fontos az 1923-

1929-1935-ös földrajz és történelemkönyvek összehasonlítása, mert pl. ebben a

témában is jelentős különbségek mutatkoznak az egyes korszakok tankönyvírása

között.

Az 1923 és 1931 között és 1935-ben megvizsgált 359 könyv közül 71 db földrajz-,

40 db történelem-, hat db történelem-földrajz, 25 db irodalom-, 20 db olvasás, 33 db

matematika-, 22 db nyelvtan, 11 db helyesírás-tankönyv. Ez az öt tantárgycsoport

(földrajz, történelem, irodalom, nyelvtan, matematika) az összes vizsgált kötet több

mint 63%-át teszi ki, érdemes ezeket olyan szemszögből is vizsgálni, hogy hány volt

közöttük „tárgyilagos” és „nem tárgyilagos”.

A 71 db földrajzkönyvből 42 tárgyilagos, 21 mérsékelten elfogult, öt ideológiás és

három rendszerellenes.

Figyelemreméltó, hogy a történelemkönyvek esetében a legszorosabb az arány a

„tárgyilagos” és „nem tárgyilagos könyvek között, mivel a megoszlás a

következőképpen alakult: 22 db tárgyilagos könyvvel szemben tizenkét elfogultat, öt

ideológiást és egy rendszerellenest találtam. (Ha nem számítjuk be az 1935-ös nyolc

tárgyilagos történelemkönyvet, az arány ebben az esetben, egyetlen alkalommal, a

„nem tárgyilagos” könyvek javára dől el.)

A hat földrajz-történelemkönyvnél kettő bizonyult tárgyilagosnak és négy hazafiasan

nem tárgyilagosnak.

Az irodalom és az olvasás témakör szorosan összekapcsolódik, de a tantárgyak

árnyalása kedvéért különválasztottam a tipikusan irodalommal foglalkozó könyveket

az olvasókönyvektől. Így a 25 db irodalomkönyv közül 15-öt találtam tárgyilagosnak,

hetet elfogultnak, egyet ideológiásnak és kettőt rendszerellenesnek. A 20 olvasókönyv

közül tizenegy tárgyilagos, nyolc nem tárgyilagos és egy rendszerellenes volt.
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A 22 nyelvtankönyv esetében 18 tárgyilagosra jutott négy hazafias könyv, míg a

tizenegy db helyesírással foglalkozó tankönyv hiánytalanul objektív.

A 33 matematikakönyvből 27 tárgyilagos, három hazafias és három ideológiás. A

matematika, mint reáltantárgy meglepő módon rejt olyan lehetőségeket, hogy el lehet

helyezni bennük némi hazafiasságot. Hiszen a XIII. Alfonz képével díszített érméket –

mint már említettem – szerepeltető összeadás-példasort nem nevezném egyáltalán

elfogulatlannak.

A fenti tantárgyak után, ahol öt tantárgycsoport alkotja az összes vizsgált tankönyv

63%-át és további 29 tantárgy a további 37%-ot, megállapíthatjuk, hogy ideológiás,

azaz egységes tankönyv sok tantárgyból íródott. De sok tantárgy, mint az ének-zene,

az angol nyelv, a francia nyelv, a mezőgazdaság és ipar, a filozófia, az olvasás, a

biológia, a héber nyelv, a jogi alapismeretek és a mozi kimaradtak az első két év

egységes tankönyvei közül. Ugyanis kémiából, fizikából, hittanból, latin nyelvből két-

két db ideológiás tankönyvet találunk, német nyelvből, erkölcstanból, pszichológiából

pedig egy-egy db-ot.

A fennmaradó tantárgyaknál a túlnyomó rész objektív; egyedül hittanból találunk

számottevő mennyiségű elfogult könyvet. A biológia és egyéb tudományok, valamint

a művészetes könyvek esetében bukkanhatunk még jelentősebb mennyiségű hazafias,

ill. elfogult elemeket rejtő tankönyvre.

II. 6. 2. 7. Az 1923-as, 1929-es és 1935-ös földrajz- és történelemkönyvek
párhuzamos elemzése

Ezzel a rövid elemzéssel az a célom, hogy bemutassam, három különböző korszak

földrajz- és történelemkönyveiben milyen hasonlóságok és különbségek voltak. A hat

éves ciklusokban történő vizsgálat során három korszak tárul elénk. Az 1923-as

tankönyvek még az alkotmányos monarchiában íródtak, az 1929-esek a diktatúra

végórájának termékei, az 1935-ösek pedig a Második Köztársaság szellemiségét

tükrözik. Jól kitapintható az átmenet, egyben a párhuzamosság az egyes korszakok

között.  Emiatt  roppant  tanulságos  az  összevetés.  Nagyon  sok  a  párhuzamos  vonás  a

két szélső évszám között is, az előbbiben még nem, az utóbbiban már nem létezett
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egységes tankönyv. Az 1929-es év igen elfogult, elkötelezett hangvételének nyoma

sincs 1935-ben.

A XX. század első harmadának földrajzkönyveiben Európa helyzete kivételezett;

egy elemzés szerint a könyvek terjedelméből relatív többséget foglalnak el a

kontinensünkről szóló részek.887 Ez az Európa-centrikusság már eleve erős

részrehajlás, és természetesen nem kellett diktatúra ahhoz, hogy a földrajzkönyvekben

már az alkotmányos monarchia alatt patrióta hangot üssenek meg a szerzők. Hiszen a

földrajztudomány a patriotizmus egyik alapja. A regionalizmus hívei és a széttagoltság

ellenzői egyaránt ezzel tudták a legjobban alátámasztani hazafiasságukat.888 „Haza”

koncepciója az egység garanciája volt Primo de Rivera szemében.889 Egy, a MANES-

programhoz kötődő tanulmányban elemezték a korszak francia és spanyol

tankönyvborítóit és szembetűnő, hogy másfélszer annyi nemzeti utalás jelenik meg a

spanyol borítókon, mint a franciákon. Ezeken a tankönyveken már a borítón

megmutatkozik a hazafias szellem.890 (Gondoljunk csak a különböző címekre: A faj,

Spanyol anyaföld stb., s mindehhez a spanyol címer, spanyolországi épületek, spanyol

szimbólumok járulnak.)

A történelemkönyveknél megfigyelhető, mint a fenti elemzésből már kiderült, hogy

a spanyol nagyság, a dicsőséges spanyol múlt mindenütt előtérbe kerül. Spanyolország

1492-es megszületése előtti korokhoz is konzekvensen odaillesztik a „spanyol” jelzőt,

legyen szó a kelta, a római, a vizigót, vagy éppen az arab korszakról. Természetesen

minden történelmi esemény is a dicsőség része: Amerika felfedezése, a kolonizáció

stb. A gyarmatbirodalom széthullása pedig az egyik legnegatívabb esemény az egész

spanyol történelemben. Csak elvétve találunk olyan könyveket, amelyekben előkerül

az ún. „fekete legenda”. A „fekete legenda” fogalma a spanyolokról, a spanyol

államról a XVI-XX. században kialakult negatív előítéletek, esetleges torzítások

887 Albacete García: La ausencia… 285. o.
888 Jacobo García Álvarez - Daniel Marías Martínez: Nacionalismo y educación geográfica en la España
del siglo XX. Una aproximación a través de los manuales de Bachillerato. Santiago de Compostela, col.
Documentos de Trabajo, IDEGA, serie xeográfica, nº 11, 2002, 5. o.
889 Gabriela Ossenbach - Miguel Somoza – Ana Badanelli: La Biblioteca Virtual Patre-Manes de textos
escolares europeos y latinoamericanos: análisis de una experiencia.  In: A. Escolano Benito (szerk.): III
Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo. La
cultura material de la escuela. En el centenario de la Junta de Ampliación de Estudios, 1907-2007.
Berlanga de Duero, Soria, Imprenta Gráficas Varona S. A., 2007, 353. o.
890 Durando – Guibbert: id. m. 401. o.
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összessége.891 Ez leginkább a külföld kritikája, mely negatívan ítéli meg az 1492. évi

zsidó- és arab-kiüldözést az országból, valamint Amerika felfedezését és a hódítások

következményeit. Igazán kevés spanyol történelemkönyv-szerző kezeli kritikusan az

eseményeket, a tárgyszerűbb leírások között is rendre előfordulnak elfogult

megfogalmazások.

1923-ban egy db objektív történelem- és öt db objektív földrajzkönyvet adtak ki.

Ezeken kívül két szubjektív földrajzkönyvet és a már elemzett Bertran Solosna-féle,

tömény ideológiát tartalmazó történelemkönyvet találtam.

Meg kell említeni, hogy az objektív tankönyvekben is rendre előbukkannak „a

kereszténység elterjedése Spanyolországban”, a „vizigót Spanyolország”, az „arab

Spanyolország” stb. fogalmak, holott az egységes Spanyolország 1492-ben jött létre.

Ez a terminológia már évszázados a spanyol történelemírásban a mindenkori fennálló

rendszertől függetlenül. A földrajzkönyvek a korszak leglátványosabb tankönyvei, a

tanulók számára számos színes ábrát, atlaszt tartalmaznak, megkönnyítve ezzel a

tájékozódást.

1929-ben két db objektív történelem- és öt db objektív földrajzkönyvet adtak ki.

Ezeken kívül két db kissé elfogult történelem- és egy db kissé elfogult földrajzkönyvet

találtam. Ezek a könyvek számos aránytalanságot tartalmaznak. A 2-2 db ideológiás

könyvet már elemeztem a fentiekben, melyek közül a Jaen Morente által jegyzett

tankönyvek tartalmazzák a korszak legelfogultabb kijelentéseit, torzításait.

Az objektív könyvekről megállapítható, hogy szenvtelenül közelítenek a témához,

nem hangsúlyozzák az afrikai gyarmatokról sem, hogy Spanyolországhoz tartoznak,

objektív leíró földrajzról van szó. Rafael Ballester földrajz- és történelemkönyvei

messze a legmértéktartóbbak és legarányosabbak a korszakban, nem csoda, hogy

ezeket a köteteket a Második Köztársaságban is használták.

1935-ben nyolc db objektív történelem- és kilenc db objektív földrajztankönyvet

adtak ki. A fentiekhez hasonlókat tapasztaltam a tankönyvek tartalomelemzése során.

Az egyik történelemkönyv érdekes új szellemben íródott.892 Nem az események

kronologikus bemutatása a cél, hanem a mindennapi élet történésein keresztül mutatja

be a régi korok fegyvereit, a munkát, a játékokat, az írást stb.

891 Anderle Ádám: Spanyolország messzire van? Hispánia, Szeged, 2000, 91. o.
892 Daniel G. Linacero: Mi primer libro de historia. El diario palentino, Palencia, 1935.
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Egy másik kötet Spanyolország története893 címmel foglalkozik az ókori

Egyiptommal, és (hosszasan - 13 oldalon) Amerika függetlenségi háborújával is.

Továbbra is jelen vannak a „vizigót Spanyolország”, az „arab Spanyolország” stb.

fogalmak, de a „Dél-Amerika a miénk volt” szövegek ezekben a földrajzkönyvekben

már nem szerepelnek. Kolumbusz alakja is tárgyszerűen jelenik meg. Összességében

megállapítható, hogy az 1929-ben tapasztalt vehemencia eltűnt a szövegekből, sok

objektív tankönyv pedig az 1920-as évekből került át a Második Köztársaság oktatási

rendszerébe.

Említést érdemel, hogy gyorsabban írták át a tankönyveket a Második Köztársaság 5.

évére, mint a Primo diktatúra 6-7. évében, hiszen Spanyolországot – helyesen –

köztársaságként tünteti fel a tankönyv, nem úgy, mint a diktatúrában, ahol még

1928/1929-ben is találtunk „alkotmányos monarchiáról” és „parlamentáris

berendezkedésről” szóló bekezdéseket. Helyenként megjelenik már Katalónia

autonómiája is, amelyért évtizedeken át harcoltak. Az átírás aztán odáig fajult, hogy

1935-ben is található elfogult segédlet, de ez már a köztársasággal szemben elfogult,

ilyen ideológiát sikerült belesűríteni a tankönyvbe.894

Érdekesség, hogy az 1935-ös könyvek közé is becsúszott egy elfogult földrajzkönyv:

ott ragadt az előző korszakból Llach Carreras Patrióta olvasókönyve.895

Az általános tendenciákon túl megfigyelhető, hogy az objektív földrajz- és

történelemkönyvek vannak túlsúlyban a diktatúrában is, de mégis ez a két tantárgy az,

ahol a legtöbb lehetőség volt arra, hogy a diktatúra ideológiája teret nyerhessen.

893 José Ibañez Martín: Lecturas de historia de España. Unión poligráfica, Madrid, 1935.
894 Félix Martí Alpera: Nueva enciclopedia escolar. Santiago Rodríguez, Burgos, 1935.
895 Juan Llach Carreras: A través de España. PLA, S.A., Madrid, 1935.
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Konklúzió

Amennyiben a korszak tankönyveivel kapcsolatosan a bevezetésben

megfogalmazott téziseket megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a feltevések helyesek

voltak, még akkor is, ha némi pontosításra, kiegészítésre szorulnak az elemzés

elvégzését követően.

- Az egyik tisztázandó kérdésem az volt, hogy a diktátor, illetve a rendszer

ideológiája mennyire fedezhető fel a tankönyvekben.

A tankönyvek tartalmának elemzése segítségével ez a feltevés nagy mértékben

beigazolódott, hiszen a tankönyvek kb. 1/3-a minősíthető „nem tárgyilagosnak”, 2/3-a

„tárgyilagosnak”. Az 1923 és 1931 között kiadott 335 könyvből 114-ben találtam

több-kevesebb elfogultságot, a szakmai szövegből kitekintő elütő szerzői véleményt, a

rendszer fennállása okozta formai, vagy tartalmi befolyást.

A „nem tárgyilagos” könyvek kérdése az érdekesebb, hiszen itt formai és tartalmi

elemek kerültek elemzésre, ezek alapján állítottam fel kategóriákat, és soroltam be

„hazafiasnak”, ill. „elkötelezetten ideológiásnak”, tehát kevéssé elfogultnak és igen

elfogultnak bizonyos tankönyveket.

A rendszer fennállását híven tükröző könyvek lettek „ideológiásnak”, melyekben a

diktátorra, a diktatúrára vonatkozó konkrét utalások jelentek meg, vagy éppen ún.

egységes tankönyvek formájában már megjelenésükkel is tükrözték a rendszer

oktatáspolitikájában bevezetett reformokat (az egységes tankönyv és a középiskolai

érettségi átszervezése).

Érdekes kérdés, hogy ez a 114 kötet soknak vagy kevésnek számít-e. Soknak, ha azt

nézzük, hogy a kémia, fizika, idegen nyelvi kötetekben nem bukkanhatunk ideológiás

elemekre, de a földrajz, országismeret, történelem mind-mind tartalmaz egyes

helyeken valamennyire elfogadható, máshol eltúlzott elkötelezettséget. Mindenképpen

meghatározó a közel 33%-os arány, de ha belegondolunk, hogy egy diktatórikus

rendszerről van szó, akkor úgy is felfoghatjuk, hogy erőtlennek bizonyult a rendszer

cenzúrája, a rendszer befolyása a tankönyvpiacra. Hiszen az egységes tankönyv

elrendelése, bevezetése után sem sikerült átrendezni teljes mértékben a

tankönyvpiacot, már csak azért is, mert sok esetben a korábbi évek nem egységes
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tankönyvei gond nélkül megjelenhettek. Mint mondtam, a rendszer minden

szegmensére vonatkozott ez a felemásság, ahogy egy deklaráltan diktatórikus rendszer

diktatúrát próbált játszani, közben pedig recsegett-ropogott az államszerkezet, semmi

nem működött úgy, ahogy előzetesen elképzelték. A rendszerrel szembenállók mindig

is akadályt képeztek, de a rendszer szolgálatában álló cenzúra sem töltötte be

maximálisan a neki szánt szerepet.

- Egy másik, a dolgozatban megoldandó, magamnak föltett kérdés az volt: hogy

mikortól érvényesült közvetlenül, erőteljesebben a rendszer ideológiai ráhatása a

különböző tankönyvekben. Itt azt állapítottam meg, hogy erre a diktatúra viszonylag

késői időszakában került sor, azon egyszerű okból, hogy az első egységes tankönyv

csak 1928-ban jelent meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez a hatás teljes körűen

aránylag rövid időn át érvényesült. (Egy későbbi kutatás eldöntheti, vajon a

Köztársaság a hivatásrendi-birodalmi-vallási szellemű tankönyveket és egyéb oktatási

segédleteket egyszeri, azonnali aktussal törölte el, vagy fokozatosan vonta ki a

forgalomból.)

Hogy kontroll alatt tartsák a nevelést, létrehozták az egységes tankönyvet, mely nem

volt  sokáig  piacon,  de  kibocsátói  szerint  ez  volt  az  a  tankönyv,  amelyből

kizárólagosan tanítani lehetett. Ennek háttere a Katonai Direktóriumot váltó Polgári

Direktórium törekvéseire vezethető vissza, amely 1925. december 2-án megkezdett

működésével, immár civil köntösben igazi autoriter célkitűzésekkel fordult a

társadalom felé. Elképzeléseiket a szakpolitikusok ebben az öt éves ciklusban

próbálták megvalósítani, és az oktatáspolitika területét megfigyelve látható, hogy a

programot a bevezetés szintjén végrehajtották. Hogy sikeres volt-e a program

önmagában, ill. annak végrehajtása, arról összetett vitát lehetne folytatni. Ha kizárólag

a tanügy olyatén változtatásait vesszük figyelembe, melyek segítségével a tananyag

kontrollálása volt a cél, kijelenthetjük, hogy elérték céljukat. Az egységes tankönyv,

az érettségi rendszer átstrukturálása folytán soha nem látott befolyást szereztek a

középiskolákban. Ezzel nyíltan az volt a céljuk, hogy az egyetemekre már egy nekik

lojális tanulóréteg kerüljön. Persze nem számolhattak előre azzal, hogy a kortárs

egyetemi hallgatók körében milyen folyamatokat indít el az 1928-as egyetemi reform.

A tankönyvelemzés statisztikai adatainak tükrében szembeötlő, hogy a több éve

fennálló rendszer egyrészt kiváló táptalajt adott a hazafias könyvek íróinak is. A
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rendszer fennállása önmagában arra bátorította a szerzőket, hogy elfogultabban,

magánvéleményt sem nélkülözve szerkesszék tankönyveiket. Természetesen az

egységes tankönyv, mely egy zárt tankönyvpiaci jövőt vetített előre, a rendszer

ideológiájának és magának a diktátor elképzeléseinek egyik legfontosabb pontja volt.

Ezeket a tankönyveket az 1926. augusztus 23-án kelt királyi dekrétumot követően

rendelés szerint 1928-ra megírták, és a középiskolai diákok asztalára kerültek

tananyagként. Ezzel a lépéssel egy csapásra megváltozott a tananyag, és a

tankönyvpiac.

- Feltételeztem, hogy az egyes tantárgyak esetében jelentős eltérést mutathat az

ideologikus tartalom. S valóban, a földrajz-, a történelem- és az irodalom

tankönyvekben jóval gyakrabban találhatunk a rendszer számára meghatározó és

sugallandó ideológiai utalásokat, mint a különböző reáltárgyak tankönyveiben.

Az egységes tankönyv végül minden alaptantárgyban megjelent, de fontos

kiemelni, hogy többszörös erővel található meg a földrajz- és történelem-

tankönyvekben, az irodalom, a nyelvtan- és a hittankönyvekben, mint a fizika-, kémia-

és nyelvkönyvekben.

Az irodalom tantárgy ideológiát hordozó jelentőségét előzetesen túlbecsültem.

Jóval kisebb arányban használták ki az ebben rejlő, ideológiát sugalmazó

lehetőségeket a szerzők, mint véltem. A spanyol nyelvemlékekből, a spanyol szerzők

műveiből készített válogatások, antológiák tárgyszerűek, aránylag kevés

elfogultsággal készültek. A legfontosabb ideológia-hordozó témakör kétségkívül a

földrajz és a történelem volt.

A földrajzi és történelmi tér széthúzásával, kitágításával Spanyolország egykoron

betöltött dimenziói, hatalma, térben és időben gyakorolt befolyása a világ népei felett

szinte az adott korba volt transzportálható, egyfajta alternatív jelenként tűnhetett fel a

diákoknak. Egy olyan jelennek, amelyből fakadó jövő tudatos munkával a múltban

már elért eredményeket visszahozhatja, az elszakadt gyarmati kapcsolatok újra

összeforrhatnak. Cél volt, hogy a spanyol diákok szinte „anyaországnak” érezzék

ezáltal az egykori gyarmatokat, melyekről képi és szövegi megoldásokkal sokszor úgy

beszéltek a tankönyvszerzők, mintha még mindig Spanyolország részét képeznék.

Máskor a világ legnagyobb igazságtalanságaként állították be a gyarmatbirodalom

összeomlását, a gyarmati országok elvesztését és fennen hangoztatták, hogy a spanyol
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és portugál XV-XVI. századi földrajzi felfedezések humánusak voltak és aranykort

hoztak az ott élő népek számára.

Ez lényegbevágó a jövő szempontjából, hiszen a latin-amerikai országokkal történő

húszas évekbeli kapcsolatfelvétel, a kulturális élet erősítése csak így érthető meg. Az

is csak így biztosítható, hogy ha a tanulók felnőttkorba lépve egyrészt lojálisak a

diktatúra célkitűzéseihez, másrészt minél jobban magukénak érzik évtizedekkel a

gyarmatbirodalom összeomlása után is Latin-Amerika és Spanyolország

összetartozását, annál könnyebb a diktatúra dolga. Annál könnyebb erősíteni a

kulturális kapcsolatokat, és annál könnyebb Spanyolország külpolitikai céljait,

jelenleg még meglévő gyarmatait fenntartani Észak-Afrika területén. Így a

közvéleményben talán kisebb ellenállásba ütközhet a kormányzat, és a nemzetközi

porondon is a spanyol nemzet támogatásának hangján adhatja elő a diktátor a

Népszövetségben pl. a Tanger városához fűződő kívánságait.

A fentiek értelmében 1926-ra jól átgondolt, koncepciózus stratégia és nagy

egyetértés alakult ki a diktátor és a tanügyi szektort irányító Eduardo Callejo között.

Ez a tengely egy évtizedekre szánt és jól megalapozott struktúrát és stratégiát álmodott

meg, melynek segítségével az oktatáspolitikán, az oktatási rendszer átalakításán és a

tankönyvcserén át szilárd eszmei hátteret próbáltak maguknak biztosítani a holnap új

nemzedékében. Más kérdés, hogy miután a rendszer összeomlott, senki nem került be

a felsőoktatásba a kétciklusú érettségi tanulmányok befejezésével szerezhető emelt

szintű érettségivel. Ennek a megoldása már a Második Köztársaság oktatáspolitikájára

hárult.

Spanyolország XX. századi történetének további fejezeteit figyelembe véve látható,

hogy Primo de Rivera diktatúrája sokban előképnek számít a kiépülő Franco-rendszer

számára. Utódai sok esetben lemásolták őt, de Francóék kompromisszum-mentessége,

ellenfeleikkel szembeni könyörtelensége össze sem hasonlítható Primo de Rivera

diktatúrájának gyakorlatával. Hiszen míg Franco a végletekig üldözte, bebörtönözte és

kivégeztette ellenfeleit, addig Primo de Rivera sokszor nem következetes, maximum a

száműzetésig és a bebörtönzésekig merészkedő leszámolási politikája „liberálisnak”

tekinthető. Természetesen csak más diktatúrák gyakorlatával szemben lehet ezt

állítani. Ami a harmincas évek második felét tekintve bizonyos; Franco tábornok sokat

merített a Primo de Rivera-korszak tanügyi politikájából. Erre bizonyíték, hogy a
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diktatúrájának már kezdeti korszakában rendre előkerültek a fenti kérdések és

ideológiai szempontok a különböző tankönyvekben.

A Primo de Rivera-rendszer valamennyi gyengesége tetten érhető volt az

oktatáspolitikán belül is. A diktatúra elképzelései nem teljesültek maradéktalanul, a

végrehajtás során óriási hézagok támadtak, a cenzúra a rendszer elképzeléseivel

homlokegyenest ellenkező véleményeket is átengedett a tankönyvek tartalmának

szűrése közben. Ilyen Franco esetében nem fordulhatott elő, ő abszolút hermetikussá

tette a cenzúrát, és nem hagyott közlési lehetőséget senkinek, akinek ellenvéleménye

van.

A dolgozat további hasznosíthatósága: egyrészt próbáltam utalni arra, hogy

Francónak előképül szolgált Primo de Rivera. A közel negyven éven át fennálló

Franco-rendszer is jobban érthető, ha Primo de Rivera cselekedeteinek mozgatórúgóit

megértjük. Számos esetben, így az oktatáspolitikában is, lemásolta az első spanyol

diktatúrát, csak jóval könyörtelenebbül, ellentmondást nem tűrően, generációkon át,

maradéktalanul kiküszöbölve a „rendszeridegen” mozzanatokat.

A dolgozat tankönyv- és tartalomelemző fejezete alapját szolgáltathatja későbbi,

hasonló típusú jövőbeli tankönyvkutatásoknak, melyeknek helyszíne lehet a madridi,

vagy a soriai tankönyvgyűjtemény. Ezek célja lehet a Második Köztársaság idején, ill.

a Franco-rendszer különböző korszakaiban megjelentetett tankönyvek

tartalomelemzése. A köztársaság, majd a második spanyol diktatúra

könyvállományának önálló kutatása és feldolgozása igen komplex feladat, melynek

végeredményeként a két spanyol diktatúra és a Második Köztársaság oktatáspolitikája,

illetve a tankönyvek szubjektív és ideologikus tartalma egymással is összevethetővé

válik. Mindez szolgálja a korszakok mélyebb megismerését, más, eddig kevéssé

feldolgozott oldalról történő megközelítését, a Primo de Rivera-rendszer és a Franco-

korszak között meglévő párhuzamok további feltárását.

Mivel a Primo de Rivera-korszakban kiadott tankönyvek ideológiai szempontból

történő tartalomelemzésére eddig Spanyolországban sem került sor, a meglévő

kapcsolatok segítségével a disszertáció rövidített változatának spanyol nyelvű

megjelentetése is megvalósul 2010 folyamán.
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Köszönetnyilvánítás

Témaválasztásomat döntően befolyásolta féléves ösztöndíjam és kutatóutam, a

Salamancai Egyetemre 2001 tavaszán. Alkalmam nyílt megismerni a spanyol

történelem, illetve a spanyol építészet- és művészettörténet fontos részleteit.

A 2001/2002-es tanév őszi szemeszterében a PTE-BTK történelem szak negyedik

évfolyamát megkezdve beiratkoztam Harsányi Iván tanár úr Dél-Európa országai a

XX. században című órájára. A modernkori spanyol történelem elemzésekor Miguel

Primo de Rivera tábornok diktatúrája keltette fel leginkább az érdeklődésemet, mert ez

a hat és fél éves időszak olyan jellegzetességeket mutatott fel, melyek szokványos

katonai diktatúrákban ritkán fordulnak elő.

Doktori tanulmányaimmal párhuzamosan az anyaggyűjtést Magyarországon kezdtem

meg. Felkutattam a pécsi könyvtárakban a spanyol történelemmel foglalkozó magyar

nyelvű könyveket, néhány spanyol nyelvű alapművet pedig könyvtárközi

kölcsönzéssel külföldről szereztem be. Elsőként egy közel negyven tételt tartalmazó

bibliográfiát állítottam össze, ami jó kiindulási pontot adott a téma vázlatpontjainak

kidolgozásához.

Dolgozatom elkészítésének több éves folyamatát végigtekintve köszönet illeti

mindenekelőtt dr. Harsányi Iván Professor Emeritust aprólékos konzulensi

munkájáért, aki szakmai tanácsai mellett szövegeim gondos lektorának is bizonyult.

Az ő kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően jutottam el Barcelonában a korszak nagy

szaktekintélyéhez, Jordi Casassas i Ymbert professzorhoz. Ő további ötletekkel és

tanácsokkal látott el, és beajánlott kolléganőjéhez, a Barcelonai Egyetem Modernkori

Történeti tanszékén oktató Susanna Tavera García professzorasszonyhoz. Az ő

segítségével újabb, a korábbinál sokkal szélesebb és hasznosabb bibliográfiai

címgyűjteményt állítottunk össze. Ebben a listában már több, speciálisan a diktatúra

oktatáspolitikájával foglalkozó könyv szerepelt.

Ezen a nyomon elindulva jutottam el tanárnőm, a PTE-BTK Neveléstörténeti Tanszék

tanszékvezető docense, Ambrusné dr. Kéri Katalin tanácsára a Madrid melletti

Cantoblancói Egyetemre. Az itteni könyvtárak félmillió kötetes gyűjteményéből

válogattam össze a disszertációm bibliográfiájában szereplő spanyol nyelvű
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oktatáspolitikai tárgyú könyvek és folyóiratok jelentős részét. A berlini

Iberoamerikanisches Institut és a madridi UNED könyvtárában végzett kutatások

alkalmával további több tucat, témámhoz kapcsolódó könyvvel találkoztam. A

disszertáció megírása során összeállított irodalomjegyzékem így 185 bibliográfiai

tételt  tartalmaz  (42  forrásgyűjtemény,  ill.  korabeli  szerző alkotása,  87  monográfia  és

56 könyvfejezet, tanulmány, újságcikk) mintegy 10 ezer oldal terjedelemben, melyből

csak a spanyol nyelvű könyvek és cikkek 150 tételt tesznek ki. Ezeken kívül több

francia, olasz, angol és katalán nyelvű művet is elolvastam a téma mélyebb

megismerése érdekében. Az elsődleges forrásként tanulmányozott több mint 350

általános és középiskolai tankönyv összterjedelme is eléri a 6-8000 oldalt.

Köszönetet mondok egykori tanáromnak dr. Deme Tamásnak, az esztergomi Vitéz

Mihály Főiskola adjunktusának, aki tanácsokkal és javaslatokkal látott el a dolgozat

szerkezetével és bevezetésével kapcsolatosan.

Köszönet dr. Fischer Ferenc dékán úrnak, a PTE Bölcsészettudományi Kar

dékánjának, a Modernkori Történeti Tanszék vezetőjének és az Ibero-Amerikai

Központ igazgatójának ajánlásaiért, amelyeknek segítségével körül tudtam nézni a

madridi Biblioteca Nacionalban és a Királyi Történeti Akadémia levéltárában.

Hálás köszönet Jorge Maganto Arconésnak és Verónica Rico Piresnek – egykori

salamancai lakótársaimnak –, akik két hétig szállást biztosítottak nekem a Madrid

melletti Tres Cantos városkában található lakásukban. Szamek Andrea Madridban élő,

angol-spanyol tanári diplomával rendelkező hegedűművésznek is szeretném

megköszönni, hogy lakhattam nála.

Köszönet illeti még Hatyka Zsuzsannát, aki a technikai felszerelést kölcsönözte egyes

útjaim kutatómunkájához. Digitális fényképezőgépe segítségével igen hatékony

anyaggyűjtést végezhettem a külföldi könyvtárakban.

Nicolas Ortega Cantero professzor (Bölcsészettudományi Kar - UAM) és Gabriele

Ossenbach Sauter professzor asszony (Neveléstörténeti Tanszék - UNED)

elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a madridi UNED Biblioteca Manes

gyűjteményről tudomást szerezzek, illetve hogy a könyvtárat hatékonyan

használhassam.

Szeretném megköszönni dr. Anderle Ádámnak a Szegedi Tudományegyetem egyetemi

tanárának, a Hispanisztika Tanszék vezetőjének, dr. Zalai Anitának a Szegedi
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Tudmányegyetem Történettudomány Tanszék adjunktusának, dr. Kiss Tamás Zoltán

docensnek, a Pécsi Tudományegyetem Spanyol Szeminárium vezetőjének, dr. Antonio

Domingó Lilónnak, a Pécsi Tudományegyetem Spanyol Szeminárium docensének és

dr. Semsey Viktóriának, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Kar docensének, hogy munkámat kritikai észrevételekkel illették, ezáltal is elősegítve

a még jobb végeredmény elérését.

Végezetül, de nem utolsósorban köszönetet mondok Édesanyámnak, Egyed

Eleonórának, aki szívesen lektorálta írásaimat, gyomlálta ki sejtett vagy nem sejtett

hibáimat és támogatásáról mindig biztosított.
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Források és bibliográfia

Fő kutatási színterek

Real Academia de la Historia (RAH), Madrid

Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid

Magyar Országos Levéltár (MOL), Budapest

Biblioteca Nacional (Országos Könyvtár - BN), Madrid

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) könyvtárai, Cantoblanco

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) könyvtára, Madrid

Iberoamerikanisches Institut könyvtára, Berlin

Elsődleges források

Levéltári dokumentumok

Real Academia de la Historia (RAH), Madrid, Romanones Levéltár, leg. 2, exp. n.°

44.

Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid, Katonai Direktórium, általános ügyek,

leg. 231, exp. 1257

Magyar Országos Levéltár, Budapest, Külügyminisztérium Politikai Iratai, 1921–

1931. K63 273-274. csomó

Magyar Országos Levéltár, Budapest, MTI sajtólevéltár, 1925-1931., K428 1100-

1101. csomó

A Tanácsadó Nemzetgyűlés tagjainak életrajzi gyűjteménye

La  Asamblea  Nacional.  Biografías  y  retratos  de  los  asambleístas.  Volumen  I.

Publicaciones Patrióticas, Madrid, 1927.

La Asamblea Nacional. Biografías y retratos de los asambleístas. Volumen II.

Publicaciones Patrióticas, Madrid, 1927.



230

Állásfoglalás Tanger városáról (Röpirat)

Tanger ha de ser español. La opinión de España. Editorial Ibero-africano-americana,

Madrid, 1926.

A Primo de Rivera-diktatúra alkotmánytervezete

El anteproyecto constitucional de la Monarquía Española, Madrid, 1929.

Törvények, rendeletek

Colección Legislativa de Instrucción Pública, (1923), Madrid, M.I.P y B.A., Imp. “La

Enseñanza”.

Colección Legislativa de Instrucción Pública, (1924), Madrid, M.I.P y B.A., Imp. “La

Enseñanza”.

Colección Legislativa de Instrucción Pública, (1925), Madrid, M.I.P y B.A., Imp. “La

Enseñanza”.

Colección Legislativa de Instrucción Pública, (1926), Madrid, M.I.P y B.A., Imp. “La

Enseñanza”.

Colección Legislativa de Instrucción Pública, (1927), Madrid, M.I.P y B.A., Imp. “La

Enseñanza”.

Colección Legislativa de Instrucción Pública, (1928), Madrid, M.I.P y B.A., Imp. “La

Enseñanza”.

Colección Legislativa de Instrucción Pública, (1929), Madrid, M.I.P y B.A., Imp. “La

Enseñanza”.

Colección Legislativa de Instrucción Pública, (1930), Madrid, M.I.P y B.A., Imp. “La

Enseñanza”.
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Sajtótermékek896

A.B.C. (1921-1923)

El Debate (1921-1923)

El Liberal (1921-1923)

El Sol (1921-1923)

Forrásgyűjtemények

CASASSAS I YMBERT, Jordi /szerkesztés, bibliográfia, előszó/ (1983): La dictadura

de Primo de Rivera (1923–1930). Textos. Editorial Anthropos, Barcelona.

DÍAZ BARRADO, Mario Pedro (1985): Palabra de dictador. General Primo de

Rivera. Análisis de discursos (1923-1930). Universidad de Extremadura, Cáceres.

DÍAZ-PLAJA, Fernando (1964): El siglo XX. Dictadura… República (1923-1936).

Instituto de Estudios Políticos, Madrid.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio (1996) (et alii): Documentos de Historia

Contemporánea de España. Editorial Actas, Madrid.

MANUEL, José – ARMIÑÁN, Luis de (1930): Epistolario del dictador. La figura del

general Primo de Rivera, trazada por su propia mano. Javier Morata, Madrid.

MARQUÉS DE CASA RAMOS – CONDE DE LA MORALEDA (1925):  Dos años

de Directorio Militar. Manifiestos, disposiciones oficiales, cartas, discursos, órdenes

generales al ejército, etc. Renacimiento, Madrid.

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Oficina de Informaciones,

Publicaciones y Estadística (1923): Estadística de maestros nacionales: gastos de

personal y material en las escuelas nacionales, 1922. MIPBA, Oficina de

Informaciones, Publicaciones y Estadística, Madrid.

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1924): Estadística de escuelas

nacionales. Población escolar, Escuelas, Matrícula, Asistencia. San Marcos, Madrid.

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1925): La primera enseñanza en

Madrid, 1924: memoria que la Comisión central creada por Real decreto. Talleres del

Instituto Geográfico, Madrid.

896 A megadott sajtótermékek évfolyamainak majdnem minden példányát átnéztem, nem hivatkoztam
minden egyes számra, de a kutatott témához szükséges volt a megismerésük.
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Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1926): Anuario de bibliografia

pedagógica. Imp. de la Ciudad Lineal, Madrid.

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1928): Un ensayo de clases

complementarias:  estado  actual  de  la  enseñanza  en  España.  Talleres  del  Instituto

Geográfico, Madrid.

PRIMO DE RIVERA, José Antonio /előszó/ (1931): La dictadura de Primo de Rivera

juzgada en el extranjero. Opiniones de hombres de estado, diplomáticos, técnicos,

periodistas. Imprenta Sáez Hermanos, Madrid.

Sz. n. (1926): Dos años de Directorio Militar. Manifiestos, disposiciones oficiales,

cartas, discursos, órdenes generales al ejército, etc. Renacimiento, Madrid.

Sz. n. (1928): Provincia de Asturias. Cinco años de nuevo régimen. Región, Oviedo.

Korabeli szerzők művei

ARAQUISTAIN, Luis (é. n.): El ocaso de un régimen. Editorial España, Madrid.

ASCARZA, Victoriano F. (1926): Anuario del maestro para 1927. Edit. Magisterio

Español, Madrid.

CALLEJO, Eduardo (1948): Relaciones del derecho positivo con el derecho natural.

Madrid.

CAPELLA, Jacinto (1933): La verdad de Primo de Rivera. Intimidades y anecdotas

del dictador. Hijos de T. Mimuesa, Madrid.

DOMINGO, Marcelino (1932): La escuela en la república. La obra de ocho meses. M.

Aguilar, Madrid.

FERRIÉRE, Adolfo (1923): La Société des Nations dans les écoles de la Suisse.

Pélisserie, Genf.

FERRIÉRE, Adolfo (1929): La libertad del niño en la escuela activa. Librería

española y extranjera, Madrid.

JORDANO de POZAS, Luis (1950): Elogio del Excmo. Señor don Eduardo Callejo.

K.n., Madrid.

LLORCA, Ángel (1926): En el cincuentenario de la Institución Libre de Enseñanza.

K. n., Madrid.
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LLORCA, Ángel (1924): Folletos de orientación escolar. Contribución al estudio de

los problemas de la escuela y del maestro: reformas que pueden y deben realizarse

para armoniar el interés del maestro con el de la escuela y obtener resultados máximos

con mínimos esfuerzos. Jiménez Fraud, Madrid.

LUZURIAGA, Lorenzo (1920): El analfabetismo en España. K.n., Madrid.

LUZURIAGA, Lorenzo (1927): Bibliotecas escolares. Revista de la pedagogía,

Madrid.

LUZURIAGA, Lorenzo (1920): La educación nueva. J. Cosano, Madrid.

MADARIAGA, Salvador de (1974): Españoles de mi tiempo. Planeta, Barcelona.

MAEZTU, Ramiro de (1966): Los intelectuales y un epílogo para estudiantes.

E.N.A.P., Madrid. (Eredeti kiadás: 1934.)

MAEZTU, Ramiro de (2001): Defensa de la Hispanidad. Rialp, Madrid.

MÁRAI Sándor (1990): Egy polgár vallomásai I-II. Akadémai Kiadó, Helikon Kiadó,

Budapest.

MARIÁTEGUI, José Carlos (1970): Figuras y aspectos de la vida mundial I. Amauta,

Lima. (Az értekezésben érintett időszakban született cikkek gyűjteménye.)

MARIÁTEGUI, José Carlos (1970): Figuras y aspectos de la vida mundial II. Amauta,

Lima.

MARIÁTEGUI, José Carlos (1970): Figuras y aspectos de la vida mundial III.

Amauta, Lima.

ORTEGA Y GASSET, José (1995): A tömegek lázadása. Pont Könyvkereskedés,

Budapest. (Eredeti kiadás: 1928)

OSSORIO Y GALLARDO, Ángel (1946): Mis memorias. Editorial Losada, Buenos

Aires.

PEMÁN, José María (1929): El hecho y la idea de la Unión Partiótica. Ediciones de la

Junta de Propaganda Patriótica y Ciudadana, Madrid.

PEMARTÍN, José (1929): Le général Primo de Rivera et la dictature en Espagne.

Imprimeur du Roi, Brüsszel.

PEMARTÍN,  José  (1929):  Los  Valores  Históricos  en  la  Dictadura  Española.  Arte  y

Ciencia, Madrid.

UNAMUNO, Miguel de (1997): A kereszténység agóniája. Kossuth Kiadó, Budapest.
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ZAVALA, Martin de (1935): Notas para a historia de España. Años de conspiración

1926-1931. Senén Martín, Ávila.

Iskolai tankönyvek

(1923)

AGUAYO Y MILLÁN, Miguel (1923): Elementos de geometría. Sucesores de

Hernando, Madrid.

ALONSO CORTÉS, Narciso (1923): Literatura elemental. Cuesta, Valladolid.

AZPEURRUTIA, José María (1923): Escucha niño…: libro de lectura variada

integrado por composiciones ofrendadas a los niños españoles por varios de los

mejores escritores que hoy tiene España.Tip. Yagues, Madrid.

BARRIGÓN GONZÁLEZ, Enrique (1923): Gramática de la lengua latina. Talleres

Tipográficos "Cuesta", Valladolid.

BARRIGÓN GONZÁLEZ, Enrique (1923): Ejercicios de traducción latina 2. Cuesta,

Valladolid.

BARRIGÓN GONZÁLEZ, Enrique (1923): Gramática de la lengua latina. Cuesta,

Valladolid.

BELTRÁN PAREJO-BRAVO, Vicente (1923): Resumen interrogado de geografía de

España. Imp. La Región, Madrid.

BERTRANS SOLSONA, José (1923): Compendio de la historia cronológica de

España: hasta el reinado de Alfonso XIII., directorio militar octubre 1923. La Prensa,

Barcelona.

BRUÑO, G. M. (1923): Lecciones de lengua castellana. Administración Bruño,

Barcelona.

BRUÑO, G. M. (1923): Método intuitivo de lengua inglesa hablada. Curso

preparatorio. K.n., Barcelona.

BRUÑO, G. M. (1923): Soluciones y respuestas de los ejercicios y problemas

problemas propuestos en las lecciones elementales de geometría: para uso del

profesor. Administración Bruño, Barcelona.

CAMPILLO Y CORREA, Narciso (1923): Retórica y poética o Literatura preceptiva.

Librería de la Sucesores de Hernando, Madrid.
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DALMÁU Y GRATACÓS, Federico (1923): Compendio de filosofía: para la

formación filosófica de las jóvenes educandas en los colegios de religiosas 1. Luis Gili

Editor, Barcelona.

DOMENECH LLOMPART, Jaime (1923): Nociones de física. Fr. Vines Mora,

Valencia.

GÓMEZ S. TUTOR, Perpetuo (1923): "Reflejos": método de lectura: Irene y Pepe.

Libro tercero. Librería y Tipografía Católica Pontificia, Barcelona.

GUYAU, Jean Marie (1923): El primer año de lectura corriente: moral, conocimientos

útiles,  deberes  cívicos:  obra  adornada...  y  con  un  léxico.  Librería  Armand  Colin,

Párizs.

HUESO, Virgilio (1923): Nociones de Historia de España: segundo grado. Editorial

„Saturnino Calleja”, Madrid.

IRIARTE, Tomás de (1923): Fábulas literarias. Saturnino Calleja, Madrid.

JIMÉNEZ OSUNA, José Miguel (1923): Álgebra. Imprenta Clásica Española,

Madrid.

JIMÉNEZ  OSUNA,  José  Miguel  (1923):  Trigonometria.  Matemáticas  elementales

para la enseñanza media (bachillerato, magisterio, comercio, etc.) Imprenta Clásica

Española, Madrid.

JIMÉNEZ  OSUNA,  José  Miguel  (1923):  Trigonometria.  Matemáticas  elementales

para la enseñanza media (bachillerato, magisterio, comercio, etc.) Imprenta Clásica

Española, Madrid.

LÓPEZ SAINZ, E. (1923): Ejercicios de matemáticas elementales. Imprenta Ibérica,

Málaga.

MARINELLO, Manuel (1923): Lectura. Libro segundo. Casa Editorial, Barcelona.

MORENO ESPINOSA, Alfonso (1923): Compendio de geografía especial de España.

Editorial Atlante, Barcelona.

MORENO LÓPEZ, Eduardo (1923): Fundamentos de la geografía: ensayo de un

compendio  científico  de  geografía  general  para  uso  de  los  centros  de  enseñanza.

Editorial Atlante, Barcelona.

OLBÉS  Y  ZULOAGA,  Luis  (1923):  Lecciones  elementales  de  química.  Imprenta  y

Encuadernación de Julio Cosano, Madrid.
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ORTIZ, Cayetano (1923): Industrias y profesiones: grado superior (para nińos).

Saturnino Calleja, Madrid.

ORTIZ, Cayetano (1923): Aritmética: grado preparatorio. Saturnino Calleja, Madrid.

PALACIO, Eduardo L. del (1923): Selección de trozos pedagógicos, con prácticas de

repaso gramatical, documentos mercantiles y modelos de traducciones. Tipografía y

Encuadernación de Senén Martín, Ávila.

PALAU VERA, Juan (1923): Aritmética. (Tercer grado).

PORCEL Y RIERA, M. (1923): Curso completo. Grado preparatorio. Libro del

alumno. K.n., Palma de Mallorca.

REXACH, Baldiri (1923): Instruccions per la ensenyança de minyons: obra utilissima

per la instrucció dels minyons, y descans dels mestres: ab laminas finas pera apender

be de escriurer. Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Barcelona.

REYES, Rafael (1923): Curso práctico de francés 1. Imp. De G. Hernádez Galo Sáez,

Madrid.

ROGERIO SÁNCHEZ, José (1923): Prácticas de lengua castellana (gramática). La

Enseñanza, Madrid.

SÁNCHEZ, JOSÉ ROGERIO (1923): Prácticas de lengua castellana: (gramática).

Imprenta de "La Enseñanza", Madrid.

Sz.  n.  (1923):  Manual  de  doctrina  cristiana:  curso  elemental.  Colección  F.  T.  D.,

Mexikó.

Sz.  n.  (1923):  Método  de  inglés:  tercer  libro:  libro  del  maestro.  Colección  F.  T.  D.,

Mexikó.

Sz. n. (1923): Método de inglés: segundo libro. Colección F. T. D., Mexikó.

Sz. n. (1923): Método de francés: segundo libro. Colección F. T. D., Mexikó.

Sz. n. (1923): Geografía – atlas. 3er. Grado. F.T.D., Barcelona.

Sz.  n.  (1923):  Elementos  de  química  con  rudimentos  de  análisis  químico.  F.T.D.,

Barcelona.

Sz. n. (1923): Nuevo curso simultáneo de estudios de Primera Enseñanza: curso

elemental. Casa Central De Las Hijas De La Caridad, Madrid.

Sz. n. (1923): Nuevo curso simultáneo. Casa de María Immaculada, Madrid.

Sz.n. (1923): Aritmética. Edit. Saturnino Calleja, Madrid.



237

VARGA Y ESTEBAN, Valentín de la (1923): Curso de geografía general. Imprenta y

Librería de J. Romero, Cádiz.

VERGARA Y MARTÍN, Gabriel María (1923): Atlas y cuadros cronológico-

sincrónicos para facilitar el estudio de la historia universal. Sucesores de Hernando,

Madrid.

(1924)

BALLESTER Y CASTELL, Rafael (1924): Curso de Historia de España. K.n.,

Barcelona.

BALMES, Jaime (1924): Curso de Filosofía elemental: Ética. Librería Bosch,

Barcelona.

BARRAGÁN, Gregorio (1924): Manual de aritmética. Casa Santarén, Valladolid.

CAYUELA, Arturo M. (1924): Antología escolar de literatura castellana. Razón y Fé,

Madrid.

CIURANA Y MAIJÓ, José (1924): Nociones de preceptiva literaria. Imprenta

Marsana, Lérida.

DALMÁU CARLES, José (1924): Lecciones de aritmética aplicadas a las diferentes

cuestiones mercantiles para las escuelas y colegios de primera enseñanza. Libro del

alumno 1. PLA, S.A., Gerona.

ERNOUT, Alfredo (1924): Morfología histórica latina. El mensajero del coraón de

Jesus, Bilbao.

ESCRIBANO E IGLESIAS, Lucio (1924): Teoría e historia de la escritura y nociones

de paleografía. „La Enseñanza”, Madrid.

EYARALAR, José M. (1924): Nuevo tratado de geometría. Editorial Reus, Madrid.

FERNÁNDEZ ASCARZA, Victoriano (1924): El hombre: nociones de anatomía,

fisiología e higiene: dispuestas para la lectura en las escuelas de Primera enseñanza de

niños y adultos. El Magisterio Español, Madrid.

FERNÁNDEZ ASCARZA, Victoriano (1924): Nociones de Geografía. El Magisterio

Español, Madrid.

FERNÁNDEZ ASCARZA, Victoriano (1924): Geografía. K.n., Madrid.

FOLLICK, M. (1924): Gramática para la conversación inglesa. La única gramática

con la pronunciación sujeta a reglas. Sucesores de Rivapeneyra, Madrid.
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GARCÍA, Hilario (1924): Ejercicios de geometría para alumnos de segunda

enseñanza, seminarios y centros similares. Imp. Benigno Ayora, Madrid.

GARCÍA FANDO, Rafael (1924): Manual de tecnología industrial: industria

zoógenas. Sucesor de J. Bastínos, Barcelona.

LISTA, Aurora (1924): Luisita: lecturas morales e instructivas dedicadas a las niñas.

Librería Montserrat, Barcelona.

LÓPEZ CANO, Joaquín (1924): Palabras de dudosa ortografía. Sucesor de Antero

Concha, Guadalajara.

MANJÓN, Andrés (1924): Elementos de gramática española: para uso de las Escuelas

del Ave-Mária. Imprenta-Escuela de Ave-María, Granada.

MARTÍN EZTALA, Federico (1924): Pepito quiere ser taquígrafo: lecciones de

taquigrafía eemental para los niños. La corspondencia de España, Madrid.

MARTÍNEZ, P. (1924): Madre España: libro de lectura, grado medio y superior. Imp.

hijos de Benigno Ayora, Madrid.

MIR PEÑA, Juan (1924): Compendio de química para libro de texto elemental.

Editorial Urania, Granada.

ORTIZ, Cayetano (1924): Ciencias físico-naturales. Grado superior. Saturnino Calleja,

Madrid.

ORTIZ, Cayetano (1924): Ciencias físico-naturales. Grado elemental. Saturnino

Calleja, Madrid.

PALUZÍE Y CANTALOZELLA, Esteban (1924): Escritura y lenguaje de España: en

prosa y verso: arreglada por riguroso orden de siglos hasta el año 875, fecha del

manuscrito original más antiguo que existe en nuestros archivos. Casa Editorial,

Barcelona.

PALUZÍE, Faustino (1924): La historia natura explicada a los niños según las

clasificaciones de Cuvier, De-Candolle y Delafosse. Casa Editorial, Barcelona.

POLIDORI, Eugenio (1924): Cuso de religión para servir de texto en las clases de

religión. Jaime Pons, Barcelona.

RAMÍREZ, Antonio (1924): Nociones de gramática hebrea y crestomatía bíblica. El

mensajero del corazón de Jesus, Bilbao.

RESTREPO, Félix (1924): La Libertad de enseñanza: un capítulo de legislación

escolar comparada. Razón y Fé, Madrid.
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ROBLES DÉGANO, Felipe (1924): Gramática elemental de la lengua castellana.

K.n., Madrid.

SÁNCHEZ,  José  Rogerio  (1924):  Antología  de  textos  casteanos:  siglos  XIII  al  XX.

Sucesores de Hernando, Madrid.

SOLANA, Ezequiel (1924): Vida y fortuna o Arte de bien vivir: páginas dedicadas a

los obreros, y muy especialmente a los alumnos de las escuelas primarias y de adultos.

El Magisterio Español, Madrid.

SOLANA,  Ezequiel  (1924):  Recitaciones  escolares:  trozos  escogidos.  El  Magisterio

España, Madrid.

Sz.n.  (1924):  El  francés  comercial  y  literario:  tercer  curso  de  francés.  F.T.D.,

Barcelona.

Sz.n. (1924): Enciclopedia: grado preparatorio (para niños). Saturnino Calleja,

Madrid.

Sz. n. (1924): Aritmética: primer grado. F.T.D., Barcelona.

Sz. n.  (1924): Gramática castellana. Primer grado. F.T.D., Barcelona.

Sz. n.  (1924): Conversaciones familiares sobre geología. Luis Gili Editor, Barcelona.

Sz. n.  (1924): Gramática española: primer grado. F.T.D., Barcelona.

Sz. n.  (1924): Elementos de química. F.T.D., Barcelona.

PIEDRA, Luis (1924): Nociones de aritmética teórico-práctica: al alcance de los

alumnos de 1 enseñanza de ambos sexos y de adultos. [1 y 2 parte]. Minerva,

Valencia.

Sz. n. (1924): Ciencias físico-naturales. Grado superior. F.T.D., Barcelona.

Sz. n. (1924): Literatura española. F.T.D., Barcelona.

Sz. n. (1924): Historia: [España y Universal]: grado superior. Saturnino Calleja,

Madrid.

V.M.G. (1924): Fábulás morales: anécdotas y consejos al alcance de los niños:

dispuestos en veros castelano para que puedan servir de libro de lectura en las escuelas

de instrucción primaria 1. Imp. La Puritana, Andújar.

ZARCO, Mariano de (1924): Compendio de historia sagrada: grado segundo. Editorial

de Corazón del María, Madrid.
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(1925)

ALONSO  CORTÉS,  Narciso  (1925):  Resumen  de  historia  de  la  literatura.  Imp.  del

Colegio Santiago, Valladolid.

ARÉVALO Y CARRETERO, Celso (1925): Geología. Con nociones de cristalografía.

Antonio Marzo, Madrid.

BAUER Y LANDAUER, Ignacio (1925): Rudimentos de derecho y legislación

escolar. Ed. Reus, Madrid.

BERT, Paul (1925): Curso enseñanza científica: ciencias físicas y naturales. Lib.

Armand Colin, Párizs.

BAUER  Y  LANDAUER,  Ignacio  (1925):  Literatura:  oposiciones  al  Magisterio

Nacional. Edit. Reus, Madrid.

BLANCO Y SÁNCHEZ, Rufino (1925): Nociones de lengua castellana o española:

gramática. Libro del discípulo. Revista de Archivos, Madrid.

BOSCH Y SERRA, Federico (1925): Prontuario de urbanidad: compuesto exprofeso

para los alumnos de las escuelas de primera enseñanza. Imp. J. Rosals, Barcelona.

BRUÑO, G.M. (1925): Elementos de álgebra: para la enseñanza secundaria y escuelas

preparatorias. K. n., Párizs.

CASAS, José de (1925): Prácticas de ortografía dudosa: manuscrito para copia,

dictado y primer grado de lectura. K.n., Madrid.

CUYAS ARMENGOL, Arturo (1925): El muchacho: reducción de la obra completa

Hace falta un muchacho: libro de orientación en la vida. Casa Edit. Hernando, Madrid.

DÍEZ-CANEDO, Enrique (1925): Prosistas modernos. Instituto-Escuela, Madrid.

FERNÁNDEZ ASCARZA, Victoriano (1925): El cielo: nociones de astronomía

popular dispuestas para lectura en las escuelas. Ed. Magisterio Españsol, Madrid.

FERNÁNDEZ ASCARZA, Victoriano (1925): Fisiología e higiene. El Magisterio

Español, Madrid.

FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ, Ildefonso (1925): Glorias nacionales: vidas de

españoles y españolas célebres: libro de lectura, en prosa y verso, destinado a las

escuelas de niños y niñas. Edit. Hernando, Madrid.

GENÍS, Salvador (1925): El auxiliar del maestro catalán en la enseñanza de la lengua

castellana: obra destinada a las escuelas de Cataluña Parte 1. Imp. Joaquín Horta,

Barcelona.
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JIMÉNEZ OSUNA, José Miguel (1925): Geometría. Matemáticas elementales para la

enseñanza media. Edit. Artes grficas, Granada.

LLACH CARRERAS, Juan (1925): A través de España. Dalmáu Carles, Pla, S.A.,

Gerona.

MARÍN, José (1925): Tratado de religión. Imp. Artística de Sáez Hermanos, Madrid.

MARTÍ ALPERA, Félix (1925): Lengua española: lectura, escritura, gramática.

Revista de pedagogía, Madrid.

MARTÍ ALPERA, Félix (1925): Historia. Revista de pedagogía, Madrid.

MARTÍNEZ FERRANDO, Daniel (1925): Nuevo método práctico gramatical para el

estudio de la lengua inglesa. K.n., Palma de Mallorca.

OSÉS LARUMBE, José (1925): Geografía para niños. Segundo grado: ilustrada con 7

mapas en colores y 70 fotograbados y dibujos. Casa Edit. Burgos.

PALUZÍE Y CANTALOZELLA, Esteban (1925): Lecciones progresivas de gramática

castellana. Casa Editorial, Barcelona.

PALUZÍE Y CANTALOZELLA, Esteban (1925): Geografía para niños: (2o grado):

demostrada y adornada con mapas y viñetas. Casa Editorial, Barcelona.

PELLISSIER, A. (1925): La gimnástica del espíritu: (método maternal). Primera

parte, Observación de las cosas y de los sres: modelos y asuntos de ejercicios orales y

escritos para los niños de ambos sexos. Lib. De Pascual M., Valencia.

PLA CARGOL, Joaquín (1925): Elementos de ciencias físico-naturales. Grado

superior. Dalmau Carles, PLA, S.A., Gerona.

Real Academia Española (1925): Compendio de la gramática de la lengua española

dispuesto para la Segunda Enseñanza. Casa Editorial Hernando, Madrid.

REYES, Rafael (1925): El traductor francés. Madrid.

SÁNCHEZ RAMOS, Eusebio (1925): Curso de álgebra elemental. Imp. Ángel Ortega,

Barcelona. Editorial Hernando, Madrid.

SÁNCHEZ, José Rogerio (1925): Textos y ejercicios para el estudio de la Literatura.

Sucesores de Hernando, Madrid.

SELAS, F. de (1925): Nociones de historia de España. Segundo grado. Ed. de María

Auxiliadora, Sevilla.

SOLANA, Ezequiel (1925): Lecturas infantiles: primer libro de lectura corriente. Ed.

Magisterio Español, Madrid.
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SOTOS DE LA LASTRA, Alberto (1925): Geografía especial de España. Editorial

Reus, S.A., Madrid.

SLUYS, A. (1925): La cinematografía escolar y post-escolar. Ed. de la lectura,

Madrid.

Sz.n. (1925): Teneduría de libros por partida doble: segundo grado. Libro del maestro.

F.T.D., Barcelona.

Sz. n. (1925): El cuerpo humano. Seix & Barral Herms, Barcelona.

Sz.n. (1925): Escudo imperia. Casa Edit., Burgos.

Sz. n. (1925): Teneduría de libros por partida doble: segundo grado. F.T.D.,

Barcelona.

THOMAS, Albert (1925): Lecturas históricas: historia anecdótica del trabajo. Ed. Est.

De Juan Ortiz, Madrid.

(1926)

ALVAREZ DE SOTOMAYOR Y ZARAGOZA, José (1926): A través de mi patria:

libro e lecturas y temas de enseñanza para la juventud española, en España y e el

extranjero: ilustraciones y fotograbados artísticos. Compañía Ibero-Americana de

Publicaciones, S.A., Madrid.

ARCO, Luis del (1926): Nociones de geografía de América: adaptadas al carácter y

extensión de esta asignatura en los institutos nacionales de 2a enseñanza. Rabassa,

Reus.

ARCO, Luis del (1926): Nociones generales de historia de América. Rabassa, Reus.

BELLVER Y CHECA, Ángel (1926): Lecciones y lecturas de Geografía especial de

España. Martín y Mena, San Sebastián.

BRUÑO, G.M. (1926): Soluciones y respuestas de los ejercicios y problemas

contenidos en los „Elementos de aritmática”: libro del maestro. Librería Bouret,

Párizs.

CHARENTÓN, Aurelio R. (1926): Las Ciencias en la escuela: libro de lectura: y de

iniciación  al  estudio  de  la  Física,  Química  e  Historia  natural.  Ed.  Estudios  de  Juan

Ortiz, Madrid.
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CHARENTÓN, Aurelio R. (1926): Las ciencias en la escuela: libro de lectura y de

iniciación al estudio de la física, química e historia natural. Librería Pedagógica,

Madrid.

CHARENTÓN, Aurelio R. (1926): Las ciencias en la escuela: libro de lectura.

Librería Pedagógica, Madrid.

CHARENTÓN, Aurelio R. (1926): Las Ciencias en la escuela: libro de lectura y de

iniciación al estudio de la Física, Química e Historia natural. Edit. Estudio, Madrid.

CHARENTÓN, Aurelio R. (1926): Las Ciencias en la escuela: libro de lectura y de

iniciación al estudio de la Física, Química e Historia natural. Edit. Estudio, Madrid.

DALMÁU CARLES, José (1926): El primer manuscrito. PLA, S.A., Gerona.

DALMÁU CARLES, José (1926): Lecciones de aritmética aplicadas a las diferentes

cuestiones mercantiles para las escuelas y colegios de primera enseñanza. Libro del

alumno 1. PLA., S.A., Gerona.

DALMÁU CARLES, José (1926): El segundo magisterio: método completo de

lectura. PLA, S.A., Gerona.

ESPEJO DE HINOJOSA, Ricardo (1926): Elementos de Historia Universal. Imprenta

Clarasó, Barcelona.

Escuelas Pías de Castilla (1926): Aritmética mercantil: primer curso con nociones de

álgebra y de estenoritmia. Imp. Samarán y Compañía, Madrid.

GRAETZ, Leo (1926): La electricidad al alcance de todos. Gustavo Gili, Barcelona.

HILLAIRE,  A.  (1926):  Explanación  de  la  doctrina  cristiana:  corregida  y  aumentada

según el nuevo código de derecho canónico: última parte de la obra „La religión

demostrada”. Librería Católica Internacional, Barcelona.

JIMÉNEZ DE BENTROSA, Modesto (1926): Manual de Historia Universal: (Edad

Antigua y Media). Librería Maraguat, Valencia.

LLORCA GARCÍA, Ángel (1926): Historia educativa: primer grado: libro de lectura

para niños y niñas. Sucesores de Hernando, Madrid.

KLEIBER, Johann (1926): Tratado popuar de Física: manual al alcance de todo el

mundo. K. n., Barcelona.

MARINELLO, Manuel (1926): Lo que nos rodea: 50 lecciones de cosas. Imp.

Elzeviriana y Librería Camí, Madrid.
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MARTÍ ALPERA, Félix (1926): Joyas literarias para los niños: breve reseña histórica

de nuestra literatura y colección de bigrafías de notables escritores españoles, antiguos

y modernos, seguidas de artículos, poesías o trozos literarios de los mismos.Perlado,

Madrid.

MORENO ESPINOSA, Alfonso (1926): Compendio de historia de España:

distribuido en lecciones y adaptado a la índole y extensión de esta asignatura en la

segunda enseñanza. Edit. Atlante, Barcelona.

OLBÉS Y ZULOAGA, Luis (1926): Lecciones elementales de física. A. Concha,

Guadalajara.

OTTO, Emil (1926): Gramática sucinta de la lengua alemana. Valparaíso, Heidelberg.

PÉREZ MARTÍNEZ, Isidro (1926): Ortografía práctica de la lengua castellana, de

acuerdo con los principios de la Real Academia Española. „Lo moderna poesía”,

Havanna.

PORCEL Y RIERA, M. (1926):  Grado elemental.  Libro del alumno. K.n.,  Palma de

Mallorca.

PORCEL, Fernando (1926): Atlas escolar con texto de geografía. Grado elemental:

con numerosos grabados, ejercicios, y lecturas. Tipografía Porcel, Palma de Mallorca.

Real Academia Española (1926): Prontuario de ortografía de la lengua española: en

preguntas y respuestas. Edit. Hernando, Madrid.

REYES, Rafael (1926): Gramática sucinta de lengua francesa. (Primer curso práctico).

Est. Huelves y Compañía, Madrid.

RIESCO LORENZO, Cristóbal (1926): Gramática elemental de la lengua latina. Imp.

Silvestre Ferreira, Salamanca.

RUIZ ROMERO, Juan (1926): Mentor: segundo grado de lectura manuscrita.

Sucesores de Juan Bastinos, Barcelona.

RUIZ ROMERO, Juan (1926): La raza: lecturas literarias y geográficas sobre España

y América. Librero Editor, Barcelona.

SALAZAR Y CHAPELA, José (1926): Apuntes de historia moderna universal y de

España. K.n., Tarragona.

SANTACRUZ, Pascual (1926): España sobre todo: páginas patrióticas para la

infancia. Imp. Jaimé Ratés, Madrid.
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SANTALÓ Y POLVORELL, Silvestre (1926): Historia sagrada con problemas de

ética. Grado elemental. Libro del alumno. PLA., S.A., Gerona.

SANTALÓ Y POLVORELL, Silvestre (1926): Historia sagrada: Grado medio. PLA.,

S.A., Gerona.

SOLANA, Ezequiel (1926): Nociones de geografía. El Magisterio Español, Madrid.

SOLER Y AULET, Carlos (1926): Ejercicios de traducción gramatical directa e

inversa del idioma francés. Edit. Hernando, Madrid.

SOLANA, Ezequiel (1926): Cervantes, educador: colección de trozos de obras

cervantinas, dispuestos para ser leidos en las escuelas. Edit. Magisterio Español,

Madrid.

SUÁREZ SOMONTE, Ignacio (1926): Álgebra. Imp. Jaime Ratés, Madrid.

SUÁREZ SOMONTE, Ignacio (1926): Nociones de trigonometria. Imp. Jaime Ratés,

Madrid. Imp. Jaime Ratés, Madrid.

Sz. n. (1926): Anthologie du cahnt scolaire et post-scolaire. Chansons populaires des

provinces de France. Heugel, Párizs.

Sz. n. (1926): Introducción a la química. Seix & Barral Herms, Barcelona.

Sz. n. (1926) Lecturas graduadas: libro primero. F.T.D., Barcelona.

Sz.n. (1926): Nociones de geografía de América. Rabassa, Reus.

Sz. n. (1926): Gramática española: segundo grado: libro del maestro: obra conforme a

la Real Academia Española y aprobada por R.O. para servir de texto. Edit. F.T.D.,

Barcelona.

Sz. n. (1926): Primer libro de textura. Seix & Barral Herms, Barcelona.

TERRADILLOS, Ángel María (1926): El Evangelio para los niños. Sucesores de

Hernando, Madrid.

(1927)

AGUAYO Y MILLÁN, Miguel (1927): Apéndices de geometría y trigonometría.

Edit. Hernando, Madrid.

ARCO, Luis del (1927): Nociones generales de geografía de América. Suc. de Torres

& Virgili, Tarragona.

APALATEGUI, Francisco (1927): Gráficos de historia. Razón y Fé, Tolosa.
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ARCO  Y  MUÑOZ,  Luis  del  (1927):  Historia  de  la  civilización  española  en  sus

relaciones con la universal: adaptada al cuestionario oficial de esta asignatura vigente

en los instituciones nacionales de 2a enseñanza. Artes Gráficas Rabassa, Reus.

ARAGÓN Y HERREROS,  José  de  (1927):  La  escritura  al  dictado:  libro  escrito  con

destino á las escuelas normales, primarias y de adultos para la enseñanza de la

ortografía práctica, conformé á la última edición del diccionario de la Real Academia

de la Lengua. Pérez Malumbres, Bilbao.

BARÓ, Teodoro (1927): El mundo: repertorio de conocimientos útiles para ejercicios

de lectura graduada de impreso y manuscrito. Elzeviriana y Librería Camí, Barcelona.

BENITO LANDA, Tomás de (1927): Consejos médicos y Reglas de higiene para

evitar,  curar  y  no  contagiar  la  tuberculosis:  (catilla  para  niños).  Real  Patronato  de  la

Lucha Antituberculosa de España, Madrid.

CHICO, Pedro (1927): Cómo se enseña la geografía en Francia. K.n., Madrid.

Sz. n. (1927): Geografía y atlas: segundo grado. Edit. F.T.D., Barcelona.

DALMÁU CARLES, José (1927): España, mi patria: método completo de lectura:

libro quinto. PlA, S.A. Gerona.

DALMÁU CARLES, José (1927): Primera parte de El camarada: método completo de

lectura. Libro primero. PLA, S.A., Gerona.

DALMÁU CARLES, José (1927): Segunda parte de El camarada: método completo

de lectura. Libro primero. PLA, S.A., Gerona.

FERRER Y RIVERO, Pedro (1927): Tesoro del Artesano: manuscrito para las

escuelas de niños y de adultos. Libro segundo. Edit. Hernando, Madrid.

FILLION, L. Cl. (1927): Lecciones de historia sagrada: para uso de los niños: curso

medio ilustrado. Apostalado de la prensa, Madrid.

FILLION, L. Cl. (1927): Lecciones de historia sagrada: para uso de los niños: curso

elemental ilustrado. Apostolado de la Prensa, S.A., Madrid.

FRANCOZ, Luis P. (1927): Gramática francesa. Imp. Pontificia, Barcelona.

GARCÍA Y BARBARIN, Eugenio (1927): Historia y geografía popular en América,

especialmente de la española. Pla, S.A., Gerona.

GIL  MUÑIZ,  Alfredo  (1927):  El  alma  de  la  raza:  (poesías  dedicadas  a  España):

lecturas escolares escogidas. Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos.
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Sz. n. (1927): Geografía de Europa. Seix & Barral Herms, Barcelona.

Sz. n. (1927): Historia de la tierra: resumen de geología y paleontología. Seix & Barral

Herms, Barcelona.

Sz. n. (1927): Lecturas graduadas para nuestras alumnas. Publicaciones Calasancias,

Barcelona.

Sz. n. (1927): Lengua francesa. Primer curso. F.T.D., Barcelona.
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DALMÁU CARLES, José (1929): Lecciones de cosas. Libro tercero. Dalmáu Carles,
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PLA CARGOL, Joaquín (1930): La tierra y su historia. PLA, S.A., Gerona.

RUIZ AMADO, Ramón (1930): Compendio de historia de España. Edit. Librería

Religiosa, Barcelona.

RUIZ AMADO, Ramón (1930): Compendio de historia universal. Edit. Librería

Religiosa, Barcelona.

Sz.n. (1930): España en la mano. Edit. F.T.D., Barcelona.

Sz.n. (1930): Historia de España. Comp. General de artes gráficas, Madrid.
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S.A. Edit, Gerona.

BALLESTER Y CASTELL, Rafael (1935): Geografía – Atlas. Segundo grado. PLA.,
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Barcelona.

IZQUIERDO CROSELLES, Juan y Joaquín (1935): Compendio de historia general.
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Életrajzi kislexikon I.

XIII. Alfonz (Madrid, 1886-Róma, 1941)

Spanyolország királya (1886-1931). XII. Alfonz utószülött fia, születésekor királlyá

koronázták. Kiskorúsága alatt anyja, Mária Krisztina Habsburg-házi anyakirályné

régensként kormányzott. 1902-ben vált nagykorúvá, és lépett trónra ténylegesen.

Uralkodásának évtizedeiben számos válságjelenséggel kellett szembenéznie: az 1898-

as spanyol-amerikai háború; az 1909-es a barcelonai tragikus hét; az 1914-től kezdődő

I. világháború; az 1917-től kezdődő spanyol gazdasági válság; az 1923-as katonai

puccs. A király főszerepet játszott a diktatúra kezdetén és végén. 1923-ban azért, mert

mint a hadsereg főparancsnoka nem avatkozott be az államcsínyt elkövető tábornokok

ellen, 1930-ban pedig azért, mert elfogadta a diktátor lemondását. Ezzel a tettével 14

hónappal meghosszabbította uralkodását, de 1931-ben, a Második Köztársaság

kikiáltása után elhagyta Spanyolországot. Halála előtt fia javára lemondott trónjáról.

Aizpuru Mondéjar, Luís (El Ferrol, 1857-?)

Politikus és katona. Niceto Alcalá-Zamora lemondása után hadügyminiszter García

Prieto első, majd második kormányában (1922 decembere és 1923 szeptembere

között). Primo de Rivera puccsa után Marokkóban töltött be főhivatali tisztséget.

Ahrens, Heinrich (Kniestedt, 1808-Salzgitter, 1874)

Német jogfilozófus. A természetjog újkori képviselői közül az elsők között

foglalkozott a társadalom hivatásrendi alapon történő felosztásával. Bár munkássága

legnagyobb részét Németországban és Ausztriában fejtette ki, leghíresebb műve, a

„Die organische Staatslehre” (Az organikus államtan) hosszabb távon a latin

nyelvterületeken gyakorolt mélyebb hatást.

Alba y Bonifaz, Santiago (Zamora, 1872-San Sebastián, 1949)

Politikus. Kasztíliai földbirtokos családból származott, igen fiatalon csatlakozott a

Nemzeti Szövetséghez (Unión Nacional), melynek főtitkára lett. Ügyvéd és újságíró,

az El Norte de Castilla című lap tulajdonosa. Politikai karrierjét Madrid

kormányzójaként kezdte (1906), miközben a Liberális Párt tagjaként részt vett a
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politikai küzdelmekben. 1912-ben közoktatási miniszter a Canalejas-kormányban.

Miután eltávolodott a Liberális Párttól, csatlakozott a García Prieto vezette

demokratikus liberálisokhoz, ahol 1917-ben létrehozta a maga csoportját: a liberális

baloldalt. 1918-ban ismét közoktatási miniszter, majd pénzügyminiszter. 1922-ben

külügyminiszter. Primo de Rivera puccsa után belső száműzetésbe vonult és a diktátor

támadásainak célpontjává vált, mint a régi politika képviselője. Primo bukása után a

király felajánlotta neki a miniszterelnökséget, amit elhárított és a köztársaság mellett

kötelezte el magát. 1933-1935 között a parlament házelnöke. 1936-ban elhagyta

Spanyolországot. A háború végén rövid időre térhetett haza, véglegesen csak 1945-

ben telepedett vissza Portugáliából.

Alberti, Rafael (Puerto de Santa María, 1902-1999)

Költő. 1917-ben családjával Madridba költözött. 1925-ben első könyvéért (Marinero

en tierra – Szárazföldi tengerész) megkapta a nemzeti irodalmi díjat. „Spontán”

költészetét elhagyva jelent meg a Cal y canto című könyve 1927-ben, mely aktuális

témákkal foglalkozott. Magán viselte a barokk befolyását és azokat a góngorai

jegyeket, amelyekkel az 1927-es nemzedék egyik meghatározó tagja lett. Hosszú élete

során több mint két tucat verseskönyvet írt, számos díjat kapott. Többek között a

nemzetközi Lenin-díjat (1965) és a Miguel de Cervantes-díjat (1982). A Franco-

diktatúra idején emigrációban élt. A diktátor halála után hazatért és a Spanyol

Kommunista Párt színeiben 1977-ben képviselővé választották.

Alcalá-Zamora, Niceto (Priego de Córdoba, 1877-Buenos Aires, 1949)

Politikus. A második spanyol köztársaság első köztársasági elnöke, 1931-1936. Jogot

tanult Granadában, majd állami tisztviselő lett. A Liberális Párt tagjaként 1917-ben és

1922-ben kormánytag. Primo de Rivera lemondása után átállt a köztársasági táborba.

A Második Köztársaság kikiáltása után az ideiglenes kormány elnöke lett, majd az

alkotmányozó nemzetgyűlés jelölésére elfogadta a köztársasági elnöki címet. 1936-

ban leváltották, utódja az elnöki székben Manuel Azaña lett. Párizsba távozott, majd

1942-ben Argentínában telepedett le.
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Alonso, Dámaso (Madrid, 1898-1990)

Költő és irodalomkritikus. Menéndez Pidal tanítványa. Az 1927-es generáció oszlopos

tagja, költőként és kritikusként is. Munkáival hozzájárult a XVII. századi nagy költő,

Luis de Góngora újrafelfedezéséhez. Irodalomtörténeti munkássága roppant kiterjedt,

a középkori költészeten kívül foglalkozott a spanyol Arany Évszázad költőivel és a

kortárs spanyol költészettel is. Lírájának meghatározó témája az önvádló gyónás és az

istenkeresés. A Spanyol Királyi Akadémia Igazgatója 1968 és 1982 között. 1978-ban

megkapta a Cervantes-díjat.

Álvarez, Melquíades (Gijón, 1864-Madrid, 1936)

Politikus. A római jog tanszékének tanára az Oviedói Egyetemen. A parlament

munkájába 1901-ben kapcsolódott be, köztársasági jelöltként. 1902-1903-ban

szemben állt Maurával, 1909-ben támogatta a republikánus-szocialista szövetséget.

1912-től fokozatosan eltávolodott a hagyományos republikanizmustól. Megalakította a

Reformista Pártot, mellyel bizonyos együttműködési lehetőségeket keresett a

monarchiával. 1922-ben a cortés elnöke, ehhez a tisztségéhez Primo de Rivera

államcsínye után is ragaszkodott és próbálta összehívni a feloszlatott országgyűlést.

1930-ban pártjával az 1876-os alkotmány megreformálását sürgette, de személyesen

nem vett részt az alkotmányozó gyűlés munkájában. 1933-tól liberális-demokrata

pártja hatalmon volt egyes köztársasági kormányokban. 1936-ban pártja a katonai

felkelés mellé állt, őt Madridban őrizetbe vették, és augusztusban kivégezték.

Araquistain y Quevedo, Luis (Bárcena de Pie de Concha, 1886-Genf, 1959)

Újságíró és politikus. Tevékenységét a szocialista pártban kezdte. 1915-től tagja a párt

központi bizottságnak. Dolgozott az El Liberal és az El Sol című lapoknak, majd

1916-tól szerkesztőhelyettes Ortega mellett az España folyóiratnál. Szembenállt

Ortega kulturális elitizmusával, továbbá élesen szembeszegült a diktatúrával is. 1931-

ben országgyűlési képviselő és a Munkaügyi Minisztérium államtitkára. 1932-től

berlini, a polgárháború kitörése után párizsi nagykövet, majd visszatért Barcelonába.

Később száműzetésbe vonult, elhatárolódott a kommunistáktól. Londonban a BBC

kommentátora, ahol továbbra is részt vett a szocialista emigráció tevékenységében.

Svájcban hunyt el.
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Aunós Pérez, Eduardo (Lérida, 1894-Lausanne, 1967)

Politikus. Pályáját a katalónai politikai életben kezdte. 1916-tól országgyűlési

képviselő, Fransesc Cambó egyik személyi titkára (1918). Munkaügyi miniszter Primo

de Rivera Polgári Direktóriumában. A Második Köztársaság idején Párizsban élt, majd

a polgárháború kitörése után Rómában képviselte Franco tábornokot. 1939-től

belgiumi nagykövet, 1943-1944-ben igazságügyminiszter. 1946-tól haláláig az Állami

Számvevőszék elnöke.

Baroja Nessi, Pio (San Sebastian, 1875-Madrid, 1956)

Regényíró. 1893-ban végzett a madridi orvoskaron. Két év vidéki praxis után

Madridban megkezdte irodalmi pályáját. Egy rövid ideig Maeztuval és Azorínnal ők

alkották a Hármak csoportját. Hivatásos újságírói és politikusi ambíciói zátonyra

futottak. Gyakori spanyolországi és európai utazásai szolgáltattak anyagot a

regényeihez. Stílusában eredeti módon keveredik a XIX. századi realizmus, az angol

kalandregény, a századvégi orosz elbeszélés és a pikareszk hagyomány. Életműve

terjedelmes, előszeretettel írt trilógiákat.

Benavente, Jacinto (Madrid, 1866-1954)

Színházi szerző. Madridban kezdte meg jogi tanulmányait, amelyeket azonban hamar

megszakított, hogy az irodalomnak szentelhesse magát. 1913-ban a spanyol nyelv

akadémikusává, 1920-ban a Spanyol Színház igazgatójává választották. 1922-ben neki

ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Közel 170 műve a polgári közönség számára

íródott; ezekben az arisztokratikus társadalmat illette kritikával.

Benjuema Burín, Rafael (Sevilla, 1876-Málaga, 1952)

Mérnök. Hidraulikus építmények tervezésére és kivitelezésére specializálódott.

Egynémely sevillai és málagai építménye elkészülte után kiérdemelte a Guadalhorce

grófja címet (1921). Ipar- és gazdasági miniszter Primo de Rivera Polgári

Direktóriumában. A diktatúra gazdaságpolitikájának ötletadója és a nagy közmunkák

tervének kidolgozója. 1930 és 1940 között kivándorolt hazájából, hazatérése után az

állami vasúttársaság (RENFE) igazgatói posztját töltötte be.
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Berenguer Fusté, Dámaso (Kuba, 1873-Madrid, 1953)

Katonatiszt, politikus. Lovassági tiszt, 1919-ben ezredes, 1910-1918 között

Marokkóban vezette a bennszülött haderő katonai szervezését. 1918-ban

hadügyminiszter, majd marokkói főbiztos. Az 1921-es annuali ütközet után ő is a

felelősök közé került. A parlamenti vizsgálóbizottság haditörvényszék elé állította,

mely törölte a hadsereg kötelékéből. Néhány nappal később a király kegyelemben

részesítette és a katonai kabinetiroda vezetőjévé nevezte ki. Primo de Rivera bukása

után 1930-1931-ben miniszterelnök.

Bergamín, Rafael (Málaga, 1891-Madrid, 1970)

Építész. A húszas évek építésznemzedékének egyik legfontosabb tagja, aki a modern

építészetbe hozott reformirányzatokat. 1928-ban megtervezte Villora márkija házát,

látható téglafelületekkel, a holland iskolát lövetve. Dél-amerikai tanulók számára

tervezett diákszállója is említésre méltó, mely az El Amo alapítvány részére készült.

Híresek még gazdasági és szociális újításai, melyeket városépítészeti területen hajtott

végre.

Bugallal y Araujo, Gabino (Puenteareas, 1861-Párizs, 1932)

Politikus és ügyvéd. Országgyűlési képviselő 1886-tól. Miniszteri posztokat töltött

1903 és 1921 között be különböző kormányokban. Volt oktatási, igazságügyi,

pénzügy-, és belügyminiszter. Nevéhez fűződik az 1903-as Bugallal-terv, mely 23

éven át meghatározta az érettségi menetét. A diktatúra alatt felhagyott a politizálással,

csak 1931-ben vállalta el a gazdasági minisztérium vezetését az utolsó monarchista

kormányban. A köztársaság kikiáltása után a monarchia híve maradt, emiatt

Franciaországba emigrált.

Buñuel, Luis (Calanda, 1900-Mexikóváros, 1983)

Filmrendező. Kubában meggazdagodott földbirtokos fia. A jezsuiták zaragozai

kollégiumában tanult. 1917-ben költözött Madridba, ahol a diákotthonban együtt

lakott Dalíval, Lorcával és Albertivel. 1920-ban létrehozta az első spanyol

moziklubot. 1925-ben Párizsban segédrendező, majd első filmjeivel a szürrealista
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mozgalom legfontosabb rendezője lett (Az andalúz kutya [1928], Az Aranykor

[1930]). Pályájának évtizedeit hollywood-i, mexikói és franciaországi rendezések

fémjelzik. Több ízben díjazták a Cannes-i Filmfesztiválon.

Calvo Sotelo, José (Tuy, 1893-Madrid, 1936)

Politikus, jogtanácsos. 1919-ben választották először parlamenti képviselővé, majd

1922-től Valencia polgári kormányzója. Primo de Rivera Polgári Direktóriumának

pénzügyminisztere (1925-1930). A köztársaság kikiáltása után a politikai felelősségre

vonás elől elhagyta Spanyolországot. Portugál és francia tartózkodása után az

általános amnesztia meghirdetése után tért vissza hazájába (1934). Ezt követően a

Nemzeti Blokk és a jobboldal egyik vezető személyisége lett. 1936. július 13-án

politikai gyilkosság áldozata lett.

Cambó i Battle, Francesc (Verges, 1876-Buenos Aires, 1947)

Politikus és közgazdász. Katalán polgári családban született. Barcelonában szerzett

bölcsész és jogi diplomát. Alapító tagja a Regionalista Liga (Lliga Regionalista) nevű

konzervatív katalán pártnak, majd városházi képviselő (1901). Az országos

politikában a katalán politikai autonómiáért küzdött. 1918-ban ipari miniszter, 1921-

22-ben pénzügyminiszter. A diktatúra alatt nem töltött be tisztséget. 1936-ban a

katonai felkelés idején külföldön tartózkodott és annak ellenére, hogy ő és pártja

Franco tábornokot támogatta, sosem tért vissza Spanyolországba. 1940-ben Svájcból

az Egyesült Államokba, onnan pedig Argentínába költözött. 1947-ben halt meg

Buenos Airesben.

Canalejas Méndez, José (El Ferrol, 1854, Madrid, 1912)

Politikus. Madridban végzett filozófiát és jogot (1871). Liberális színekben kezdte

meg politikai pályafutását. 1881-től parlamenti képviselő. 1883-ban a kancellária

minisztérium államtitkára. Különböző miniszteri tisztségeket töltött be liberális

kormányokban 1888 és 1902 között. 1903-ban a Liberális Párt elnöke. 1910-ben

miniszterelnök. Nagyszabású szociális reformjai kudarcot vallottak. 1912-ben egy

anarchista Madridban meggyilkolta.
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Cánovas del Castillo, Antonio (Malaga, 1828-Guipúzcoa, 1897)

Politikus és újságíró. A Bourbon Restauráció szellemi atyja. Az 1876-os alkotmány

egyik kidolgozója. 1875 és 1897 között hat alkalommal volt konzervatív párti

miniszterelnök. A XIX. századi modern spanyol parlamentarizmus és politikai

váltógazdaság megalapozója. Üdülése közben egy olasz anarchista gyilkolta meg.

Castro, Américo (Cantagallo [Brazília], 1885-Lloret de Mar, 1972)

Filológus, történész és irodalomkritikus. Brazíliában született, Németországban

végezte tanulmányait, majd a Sorbonne-on bővítette ismereteit (1905-1907). Utazásai

során megismerkedett a kor kulturális áramlataival. Társalapítója a Revista de

Filología Española (= Spanyol filológiai folyóirat) című folyóiratnak, ahol a

legfontosabb tanulmányai is megjelentek. Köztársaságpárti volt, kinevezték berlini

nagykövetnek. Legjelentősebb művei a spanyol történelemmel és az ún.

„világspanyolság” témakörével foglalkoznak. Élete utolsó éveiben az Egyesült

Államokban tanított. 1969-ben telepedett vissza véglegesen Spanyolországba, majd

három évvel később egy tengerparti nyaralás közben érte a halál.

Cossío, Manuel Bartolomé (Haro, 1857-Collado Mediano, 1935)

Pedagógus és művészettörténész. 1874-ben végzett a bölcsészettudományi karon

Madridban. A Szabad Oktatási Intézetének (Institución Libre de Enseñanza) egyik

első növendéke, később tanára. A művészettörténet és a pedagógia egyetemi oktatója.

A Nemzeti Pedagógiai Múzeum igazgatója (1883). Pedagógiai elveire nagy hatással

volt Krause német filozófus. Legfontosabb műve az El Grecó-ról írt tanulmánya

(1908).

Costa y Martínez, Joaquín (Monzón, 1846-Graus, 1911)

Író és politikus. Szegényparaszti családból származott, fiatal korában napszámosként

és kőművesként dolgozott. 1870-ben Madridba költözött, ahol a jogi és a

bölcsészettudományi karon szerzett diplomát. Csatlakozott a krauszista filozófiát valló

értelmiségiek csoportjához. 1876-tól oktatott a Szabadoktatási Intézményben.

Közjegyzői állást töltött be Jaénben (1888), majd Madridban (1984). Politikai



278

szerepvállalása összekapcsolódott az 1898 utáni regeneracionista mozgalommal.

Összes művét 21 kötetben 1911 és 1924 között adták ki.

Dalí i Domènech, Salvador (Figueres, 1904-1989)

Festőművész. A szürrealizmus spanyolországi megteremtője. 1921 és 1924 között

látogatta a madridi San Fernando festő- és rajziskolát. Ezekben az években a

kubizmus volt rá mélyebb hatással. 1928-ban Párizsba költözött, s ekkor került

közelebbi kapcsolatba a szürrealistákkal. Az első Buñuel filmek társszerzője; Az

andalúziai kutya 1928-ban, Az Aranykor 1930-ban. 1929-ben ismerkedett meg Paul

Éluard, francia költő feleségével, Galával, aki később a felesége lett. Első kiállítását

Párizsban rendezték meg. 1940 és 1956 között az Egyesült Államokban élt. Érett

művei egyéni stílusú alkotások, melyek szín- és képi világával Dalí a széteső világot

az elfolyó időt próbálta ábrázolni. A vissza-visszatérő szexuális utalások,

meghökkentő emberábrázolások az asszociáció széles lehetőségét kínálják a

szürrealista festészet kedvelőinek. Festészeten kívül foglalkozott színházi rendezéssel,

könyvillusztrálással és ékszerkészítéssel is. Életműve az 1974-ben felavatott Dalí

Múzeumban található, szülőhelyén, Figueres városában.

Dato Iradier, Eduardo (A Coruña, 1857-Madrid, 1921)

Politikus és ügyvéd. 1884-től több ízben országgyűlési képviselő. 1899-ben

belügyminiszter, 1902-ben igazságügyi miniszter, majd az alsóház elnöke.

Konzervatív pártvezér, majd három alkalommal miniszterelnök (1913-1915; 1917;

1920-1921). Mindháromszor válságos időszakban került a kormány élére. Első

miniszterelnöksége alatt alakult meg a katalán Mancomunitat, Spanyolország pedig

semlegességet hirdetett az I. világháborúban. Az 1917-ben megalakult kormánya a

gazdasági válságba rövid időn belül belebukott. 1921-ben három katalán anarchista –

válaszképpen a Barcelonában foganatosított durva, gyilkosságokhoz is vezető

kormányzati módszerekre – meggyilkolta.

Diego, Gerardo (Santander, 1896-Madrid, 1987)

Költő. Deustoban, Salamancában és Madridban tanult bölcsészettudományt. 1920-tól

kezdve több városban oktatott irodalmat a helyi Szabadoktatási Intézményben. 46 év
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oktatási tevékenység után 1966-ban nyugdíjazták. Első verseskötete 1920-ban jelent

meg. Életműve terjedelmes, több mint negyven kötet. Az 1927-es költőnemzedék

tagja.

Domènech i Montaner, Lluís (Barcelona, 1850-1923)

Építész és művészettörténész. A katalán modernista építészet egyik legfontosabb

alakja. A barcelonai Ateneo ötször megválasztott elnöke. 1880-ban tervezte első

fontos épületét, a barcelonai Montaner y Simón kiadóvállalat részére. Acélszerkezetet

használt és vakolatlan téglafelületet, miáltal megtörte a felületek folytonosságát és a

kivilágítás szükségességét hangsúlyozta. Az 1888-as barcelonai Világkiállításra két

épületet tervezett, egy hotelt és egy kávézót. Legfontosabb épületei a barcelonai

modernizmus legékesebb példái is egyben: a Szent Pál Kórház (1902-1910) és a

Katalán Zenepalota (1905-1908). 1886-ban Josep Puig i Cadafalch-kal közösen

szerkesztették az Egyetemes művészettörténet című kötetet.

Domingo, Marcelino (Tortosa, 1884-Toulouse, 1939)

Politikus, tanár és újságíró, 1914-től országgyűlési képviselő. 1917-ben több társával

különböző katalanista, ill. köztársasági politikai csoportokat alakított. A Második

Köztársaság kormányaiban különböző miniszteri posztokat töltött be, két ízben volt

oktatási miniszter. Élesen bírálta a diktatúra időszakának oktatáspolitikáját. Oktatási

miniszterként nagy szerepe volt a 30-as évek iskolaépítési programjában.

Falla, Manuel de (Cádiz, 1876-Alta Gracia [Argentína] 1946)

Zeneszerző. A spanyol zenében betöltött szerepét és jelentőségét gyakran hasonlítják

Bartók Béláéhoz. 1907-ben De Falla Franciaországba utazott, zongoratanításból élt. Jó

barátságban állt Debussyvel, Ravellal, Dukas-val és honfitársával, Isaac Albenízzel.

Csak 1914-ben tért vissza Spanyolországba, Granadában telepedett le és 1939-ig nem

hagyta el hazáját. Aktívan részt vett a népzenekutatásban, 1922-ben népzenei

fesztivált szervezett. A polgárháború idején semmilyen nyilvános szereplést nem

vállalt. 1939-ben Argentínába utazott hangversenyezni, ahonnan nem tért vissza

Európába. Itt halt meg 1946-ban.
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Franco Bahamonde, Francisco (El Ferrol, 1892-Madrid, 1975)

Katonatiszt, államférfi. Spanyolország diktátora 1939 és 1975 között. A toledói

katonai akadémián végzett. Karrierjét Marokkóban kezdte, ahol fényes sikereket ért el.

1926-ban Franco lett Európa legifjabb tábornoka. A Második Köztársaság idején a

zaragozai katonai akadémia igazgatója, majd a Baleári-szigetek katonai főparancsnoka

(1933). 1935-ben a hadsereg vezérkari főnökévé nevezték ki. 1936 februárjától a

Kanári-szigeteken állomásozott. Innen csatlakozott csapataival a júliusban kirobbant

felkeléshez. 1936. október 1-én a Nemzetvédelmi Junta Francót Spanyolország

államfőjévé (caudillo) választotta. 1939-ben az egész ország a kezére került, a spanyol

történelemben sosem látott hatalmat birtokolva. 1975-ben bekövetkezett halála után

egy 1969-es törvény szerint az államfői székben XIII. Alfonz unokája, János Károly,

mint Spanyolország királya, követte őt.

Ganivet, Ángel (Granada, 1865-Riga, 1898)

Író, költő, diplomata. A „98-as nemzedék” előfutára. Középpolgári családból

származott. Granadában végezte iskoláit. Bölcsészdiplomát szerzett 1888-ban. Ezután

Madridba költözött, itt jogi diplomát szerzett (1892). Rigai konzul, ahol 33 évesen

öngyilkosságot követett el. Előrehaladott szifilisze miatt jeges a Duina folyóba vetette

magát. Kortársak szerelmi bánatnak tüntették fel öngyilkosságát. Óriási hatással volt a

„98-as nemzedék tagjaira”.

García Alix, Antonio (Murcia, 1852-Madrid, 1911)

Politikus. 1886-tól országgyűlési képviselő és a hadsereg általános hadbírája.

Konzervatív kormányokban többször foglalta el a bársonyszéket. Először az újonnan

létrehozott Közoktatásügyi Minisztérium első minisztereként (1900-1901), majd

belügy- és pénzügyminiszterként (1903, ill. 1905).

García Lorca, Federico (Fuentevaqueros, 1898-Víznar, 1936)

Költő és színpadi szerző. A 27-es generációhoz tartozott, Spanyolország leghíresebb

XX. századi költője. Egyetemi és zenei tanulmányait Granadában folytatta, ahol

megismerkedett Manuel de Fallával. Madridban ismerkedett meg Dalíval, akivel

szoros barátságot kötött. Korai munkái – Mariana Pida, Cigányrománcok – azonnali
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sikert hoztak neki a húszas évek közepén. A don Perlimpín című darabját a diktatúra

cenzúrája betiltotta. Ez az esemény sokkolta, new york-i tartózkodása alatt megújította

költészetét. Szerelem, érzékiség és halál a központi témák Lorca művészetében. A

Második Köztársaság évei alatt vált igazán elismert költővé és drámaíróvá.

Legismertebb drámái a Vérnász és a Yerma. Az 1936-os katonai felkelés napjaiban a

kezdődő terror egyik híres köztársaságpárti áldozata lett.

Gaudí i Cornet, Antoni (Mas de la Calderera, 1852-Barcelona, 1926)

Építész. A modernizmus egyik legkiemelkedőbb személyisége, életművéből több

építészeti áramlat indult el a XX. században. Építészeti tanulmányait Barcelonában

folytatta. Első megvalósult terve egy hatalmas szökőkút, mely Barcelona egyik

parkjában található. Első épületei még a historizmus jellegzetességeit viselik magukon

(neogótikus formák, arab befolyás), majd kialakult a csak rá jellemző stílus a kő, a fa

és a kovácsoltvas alkalmazásának újfajta technológiájával. 1883-ban bízták meg az

egy évvel korábban megkezdett Sagrada Familia (Szent Család székesegyház) építési

munkálataival. Ez a munka halála napjáig kitöltötte idejét és mind a mai napig

befejezetlen. Legfontosabb lakóépületei: a Battló Ház (1905-1907) és a Milà Ház

(1906-1910), melyek organikus tömegei, hullámzó felületei, parabolaívei új építészeti

nyelvet teremtettek. Monumentális kültéri alkotása a Güell park (1900-1914). 1926-

ban tragikus villamosbalesetben hunyt el.

González y Álvarez-Osorio, Aníbal (Sevilla, 1876-1929)

Építész. Számos műve közül kiemelkedők az 1929-es sevillai Ibér-amerikai kiállításra

tervezett pavilonjai és a sevillai Spanyolország tér (Plaza de España). A pavilonok az

általa kedvelt historizmust követve a legkülönbözőbb stílusok interpretációi: mudéjar,

gótika, Izabella, platereszk, barokk stb.

Gris, Juan, igazi nevén José Victoriano González (Madrid, 1886-Boulogne-sur-

Seine, 1927)

Festőművész. Picasso barátja és munkatársa. A madridi San Fernando iskolába járt.

1906-ban költözött Párizsba, és soha többé nem hagyta el Franciaországot. Itt olyan

emberekkel ismerkedett meg, mint Picasso, Braque, Apollinaire stb. 1911-től számos
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szatirikus lapban jelentek meg rajzai. Stílusát – az analitikus kubizmust – rövid

pályafutása során mindvégig tökéletesíteni próbálta. Elsők között használta a kollázs

technikát. A kubizmus második hullámára – a szintetikus kubizmusra – gyakorolt

hatása óriási.

Hernández, Miguel (Orihuela, 1910-Alicante, 1942)

Költő. Vidéken nevelkedett. A klasszikusok olvasása terelte az irodalom felé. Első

művein átüt Góngora hatása. 1934-ben költözött Madridba, ahol számos ismert íróval,

költővel találkozott. Nagy hatással volt rá Pablo Neruda költészete. Újságírással

foglalkozott. 1939-ben szökés közben elfogták a portugál határon, majd börtönbe

került. Börtönévei alatt is írt, de utolsó kötete 1942-ben bekövetkezett halála után

jelenhetett csak meg.

Herrera Oria, Ángel (Santander, 1886-Madrid, 1968)

Ügyvéd, újságíró és pap. Jogot végzett Salamancában, majd állami ügyvédként

dolgozott. 1911-ben létrehozta a Katolikus Kiadót. Ez jelentette meg az El Debate

című napilapot, amelynek 1933-ig, 22 éven át szerkesztője volt. Az 1920-as években a

katolikus ifjúság megszervezésével foglalkozott. 1926-ban megalapította az El Debate

újságíró iskolát. 1931-ben a Nemzeti Akció nevű monarchista párt alapítója. A

polgárháború  kirobbanása  előtt  elhagyta  az  országot  és  Svájcban  telepedett  le.  Itt

kezdte meg egyházi tanulmányait. 1940-ben pappá szentelték. 1943-ban tért vissza

Spanyolországba. 1947-ben nevezték ki Málaga püspökévé, majd 1965-ben bíborossá

szentelték.

Juan de Borbón y de Battenberg, Barcelona grófja (La Granja de San Ildefonso,

1913-Pamplona, 1993)

Spanyol trónörökös (1941-1977). XIII. Alfonz harmadik fiúgyermeke. Bátyjai

lemondása után (Alfonz rangon alul házasodott, Jaime süketnéma) ő lett a spanyol

trón várományosa. Csatlakozni kívánt a nemzeti hadsereghez, de a felkelők katonai

vezetése külföldre utasította. XIII. Alfonz röviddel halála előtt az ő javára mondott le

trónjáról. Kérte Franco tábornokot, hogy mondjon le a hatalomról és állítsa helyre a

monarchiát (1943). 1948-ban beleegyezett, hogy fia, János Károly herceg
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Spanyolországban végezze tanulmányait. Franco halála után, 1977. május 14-én fia

javára lemondott a trónról. Az El Escorial királyi panteonjában temették el.

López Otero, Manuel (Valladolid, 1885-Madrid, 1962)

Építész. Iskoláit Madridban végezte. 1916-tól a madridi Építész Iskola professzora,

1923 és 1955 között az intézmény igazgatója. 1926-tól a Szépművészeti, 1932-től a

Történelmi Akadémia tagja. 1923-ban kérték fel a madridi Egyetemi Város terveinek

elkészítésére. A munka tökéletesítése ettől kezdve egész életpályáján végigkísérte.

1955-től a madridi San Fernando Szépművészeti Akadémia igazgatója.

Egyéb munkái: Gran Vía Hotel Madridban, a Spanyolország Kollégium pavilonja a

párizsi Egyetemi Városban stb.

Luzuriaga, Lorenzo (Valdepeñas, 1889-Buenos Aires, 1959)

Pedagógus. Madridban végezte el a tanárképző főiskolát (1913), majd berlini és jénai

tanulmányokat folytatott. José Ortega y Gasset tanítványa volt a Szabadoktatási

Intézményben. Dolgozott az Oktatási Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Tanács

szóvivője. Megalapította és szerkesztette a Revista de Pedagogía (Pedagógiai

folyóirat) című lapot (1922-1936), melynek hasábjain terjesztette az új európai

pedagógiai áramlatokat. 1939-ben Argentínába emigrált és ottani egyetemeken

oktatott. Oktatási reformról és modern oktatásról írt esszéi kimagaslóak.

Machado Ruiz, Antonio (Sevilla, 1887-Cotlluire [Franciaország], 1939)

Költő. Liberális családból származott. Iskoláit Madridban végezte a Szabadoktatási

Intézményben. Ezzel párhuzamosan elindult költői pályája is. 1911-ben Párizsba

költözött. 1919 és 1931 között Segoviában élt. 1927-től a Királyi Nyelvi Akadémia

tagja. A Második Köztársaság idején már ünnepelt költő volt. A Franco-rezsim elől

Barcelonából Franciaországba menekült, ahol rövidesen meg is halt.

Madariaga y Rojo, Salvador de (A Coruña, 1886-Genf, 1978)

Író, történész, politikus. Mérnöknek tanult. 1916-ban Londonba költözött, ahol a The

Times szerkesztője lett. Politikai pályafutását a galíciai föderalista csoportban kezdte,

szülőhelyének parlamenti képviselőjeként. 1921 és 1927 között Genfben dolgozott, a
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Népszövetség titkárságán. Oxfordban spanyol irodalmat oktatott (1928-1931), majd

Mexikóban tanított. 1931-ben washingtoni, 1932-ben párizsi nagykövet. A

Népszövetségi Tanács tagja és a spanyol delegáció vezetője lett. 1934-ben két hónapig

a spanyol kormány tagja. 1936-ban a Spanyol Királyi Akadémia tagjává választották,

de angliai emigrációja miatt beiktatási beszédét csak Franco halála után, 1976-ban

mondhatta el. 1945 után az Európa Mozgalom kimagasló résztvevője. A svájci

Locarnóban halt meg 1978-ban. Több verseskönyvet, esszékötetet publikált és

színműveket is írt.

Marañón, Gregorio (Madrid, 1887-1960)

Orvos és író. Madridban avatták doktorrá (1910), későbbiekben Németországban

tanult. Endokrinológiára specializálódott, több tudományos cikket írt e témában. 1931-

től a Patológiai Intézet igazgatója és Központi Egyetem oktatója. A diktatúra alatt és

után a köztársaságpárti értelmiségeik körébe tartozott. A polgárháború éveit amerikai

és franciaországi emigrációban töltötte, 1943-ban tért vissza Spanyolországba.

Hivatását nem gyakorolta, tudományos, orvosi és irodalmi esszéket írt. Számos kötete

jelent meg.

Mariátegui, José Carlos (Moquegua, 1894-Lima, 1930)

Perui származású író és politikus. Iskolái elvégzése után több újságnál dolgozott,

többek között 1914-től a La Prensa című folyóiratnál szerkesztőként. 1919-ben saját

napilapot alapított. Ösztöndíjasként 1923-ban érkezett Európába, több országban

tartózkodott, majd az itt szerzett tapasztalatait az 1926-ban alapított Amauta

folyóiratban írta meg. Nevéhez fűződik a „Hét tanulmány” (siete ensayos) című, Peru

társadalmáról írt, magyarul is olvasható alapvető elemzés. Kommunisták elleni

eljárásokban börtönre, ill. házi őrizetre ítélték. 1928-ban megalapította a Perui

Szocialista Pártot. Limában hunyt el.

Martínez Anido, Severiano (El Ferrol, 1862-Valladolid, 1938)

Katonatiszt és politikus. Harcolt Afrikában és a Fülöp-szigeteken. San Sebastian és

Barcelonai katonai kormányzója, majd Barcelona polgári kormányzója (1920). A

munkásmozgalom és az anarchisták visszaszorítása érdekében alkalmazta a
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pistolerókat. Primo de Rivera belügyi államtitkárnak (1923), a Tanács alelnökének

(1924), majd belügyminiszternek nevezte ki (1925-1930). A Második Köztársaság

idején száműzetésben élt, majd 1936-ban csatlakozott a katonai felkeléshez. A

nacionalista zóna rendjének fenntartásával bízták meg (1937-1938). 1938-ban

kinevezték a közrend miniszterének.

Maura y Montaner, Antonio (Palma de Mallorca, 1853-Torrelodones, 1925)

Politikus. Madridban jogot végzett (1868-1871). 1881-től élete végéig parlamenti

képviselő. Liberális színekben kezdte meg politikusi pályafutását. Az 1898-as háborús

vereség nagy hatással volt politikai gondolkodására: mélyreható reformokat kívánt a

társadalom életében, minél jobban bevonva a középosztályt. Többszörös miniszter

liberális kormányokban, majd 1903-től a Konzervatív Párt vezetője. Első

miniszterelnöksége idején (1903-1904) fogalmazta meg a „felülről vezérelt

forradalom” eszméjét. 1923-ig többször is miniszterelnök. A diktatúra alatt háttérbe

szorult és megírta „politikai végrendeletét”.

Menéndez y Pelayo, Marcelino (Santander, 1856-1912)

Tudós, történész. A barcelonai, madridi és valladolidi egyetemen végezte

bölcsészettudományi tanulmányait. 1878-tól professzora a Madridi Egyetemen a

spanyol irodalmi tanszék. 1898-tól a Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Nacional)

igazgatója. Pályája elején írt spanyol irodalmi munkái kimagaslók, melyek európai

összehasonlításokat is tartalmaznak. Ezen kívül foglalkozott még Lope de Vega

színházával, a hispán-amerikai költészettel stb.

Menéndez Pidal, Ramón (A Coruña, 1869-Madrid, 1968)

Filológus és történész. A „98-as nemzedék” tagja. Madridban végzett a bölcsészkaron,

ahol Menéndez y Pelayo tanítványa volt. 1893-ban doktorált. 1899-ben a Madridi

Egyetem római filológia tanszék professzora. 1912-től akadémikus, majd a Spanyol

Királyi Akadémia igazgatója (1925-1939, 1947-1968). 1914-ben megalapította a

Revista de Filología Española (Spanyol filológiai folyóirat) című folyóiratot. A XX.

századi spanyol történettudomány egyik legnagyobb alakja, a több mint negyven

kötetes Spanyolország története c. sorozat fő szerkesztője és társszerzője. Ezen kívül
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hosszú élete folyamán számos kiemelkedő nyelvészeti, poétikai és nyelvtörténeti

munkát írt.

Miró, Joan (Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)

Festőművész. A világ egyik legismertebb művésze attól kezdve, hogy 1924-ben aláírta

a szürrealista mozgalom kiáltványát. Korábban Picasso kubista művei is nagy hatással

voltak rá. Kézműves családból származott. Kereskedelmi iskolába járt, művészeti

iskolába családja csak 19 évesen engedte. Az iskolát 1915-ben abbahagyta és

Barcelonában a francia művészetekkel foglalkozott. 1918-ban rendezte első önálló

kiállítását. 1919-ben ismerkedett meg Párizsban Picassóval és Tristan Tzarával. Eljárt

a dadaista gyűlésekre. Ezek után 1924-ben csatlakozott a szürrealistákhoz. Egy, csak

rá jellemző, jelekből álló képi világot hozott létre. Több köztéri szobrot és készített és

fontos középületek homlokzatát díszítette (Párizsban, Oszakában, Chicagóban stb.)

Pályája során számos rangos nemzetközi díjjal tüntették ki, alkotásai a világ több

képtárában vannak kiállítva.

Ortega y Gasset, Eduardo (Madrid, 1882-Venezuela, 1958)

Ügyvéd, író és politikus. A filozófus José Ortega y Gasset bátyja. Köztársasági

érzelmű politikus, aki Primo de Rivera diktatúrája alatt Franciaországba emigrált és ott

fejtett ki ellenzéki propagandát a regnáló spanyol kormány ellen. Miguel de

Unamunóval együtt szerkesztették az Hojas Libres című illegális folyóiratot. A

köztársaság kikiáltása után Madrid polgári kormányzója lett. A polgárháború kezdetén

Párizsba, később Kubába, majd Venezuelába emigrált, ahol élete hátralévő részét

töltötte.

Ossorio y Gallardo, Ángel (Madrid, 1873-Buenos Aires, 1946)

Jogtanácsos és politikus. 1903-tól konzervatív országgyűlési képviselő, 1907-1909

között Barcelona polgári kormányzója. 1913-ban, a konzervatív párt szakadása után

Maura mellé állt, majd 1919-ben az új Maura-kormányban gazdasági miniszternek

nevezték ki. A madridi Ateneo elnökhelyettese, majd elnöke. 1922-ben megalapította

a Népi Szociális Pártot (Partido Social Popular-PSP), melyben egyesíteni kívánta a

maurizmust,  a regionalizmust és  a tradicionalizmust. A diktatúra alatt nem viselt
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politikai tisztséget, a király lemondását tartotta volna kívánatosnak. Elfogadta a

köztársaságot, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagja lett és részt vett a köztársasági

alkotmány kidolgozásában. A polgárháború alatt a Népszövetségben képviselte

Spanyolországot, továbbá brüsszeli, párizsi és buenos airesi nagykövetként dolgozott.

Picasso, Pablo Ruiz (Malaga, 1881-Mougins, 1973)

Festőművész. Az egyik legnagyobb hatású és legvitatottabb XX. századi alkotó. 9

évesen, Malagában kezdett el rajzolni és festeni. Édesapja rajztanár volt, aki 1891-től

A Coruñában, majd 1895-től Barcelonában kapott munkát. A család mindannyiszor

együtt költözött. Picasso ifjúkori festményei – portréi, tájképei – szokatlan érettségről

tanúskodnak. Művészeti iskoláit Barcelonában és Madridban végezte. 1900-tól kezdve

gyakori párizsi utazásokkal tarkította életét, majd 1904-ben végleg odaköltözött.

Ekkoriban hatással voltak rá Degas és Toulouse-Lautrec munkái. A „kék” és

„rózsaszín korszaka” után 1907-ben festette meg Az avignoni kisasszonyok című

művét, amivel hosszú időre a kubizmus útjára lépett. Ennek a stílusnak és Picasso

életművének egyik csúcsalkotása a Guernica című kép, amellyel a spanyol

polgárháború pusztításai ellen tiltakozott. Picasso nem csak festett, a 30-as évektől

keramikával és szobrászattal is foglalkozott. Számos díjjal tüntették ki, művei a világ

neves kiállítótermeiben láthatók.

Ponte y Escartín, Galo (Zaragoza, 1867-Madrid, 1943)

Politikus. Aragóniai származású jogász, aki újságszerkesztéssel is foglalkozott.

Igazságügyi miniszter Primo de Rivera Polgári Direktóriumában.

Primo de Rivera y Orbaneja, Miguel (Jerez de la Frontera, 1870-Párizs, 1930)

Katonatiszt és politikus. A katonai akadémia elvégzése után részt vett a marokkói

(1893), a kubai (1895) és a fülöp-szigeteki (1897) hadjáratokban. 1915-től Cádiz

katonai kormányzója. 1919-től tábornok. Valencia, majd Madrid főkapitánya (1920-

1921). Barcelona polgári kormányzója (1922-1923). 1923. szeptember 13-i államcsíny

után 1930. január 28-ig a király beleegyezésével Spanyolország diktátora, a végrehajtó

hatalmat gyakorló Katonai és Polgári Direktóriumok elnöke. Lemondása után Párizsba

távozott, ahol rövidesen elhunyt.
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Puig i Cadafalch, Josep (Mataró, 1867-Barcelona, 1956)

Építész és politikus. A katalán mozgalom egyik legaktívabb szereplője. Kiállt a

katalán autonómia mellett, a Regionalista Liga egyik szervezője. 1917-től a katalán

Mancomunitat elnöke. Primo de Rivera államcsínyét abban a hiszemben támogatta,

hogy megvalósul a katalán autonómia. Elképzelései nem teljesültek, 1924-ben

lemondott posztjáról és visszavonult az aktív politizálástól. Építészhallgatóként

Domènech i Montaner tanítványa. Historista és modernista építész, pályája rózsaszín,

fehér és sárga korszakokra osztható. Az 1929-es barcelonai Világkiállítás főépítésze.

Művészettörténeti munkássága is jelentős.

Queipo de Llano y Sierra, Gonzalo (Tordesillas, 1875-Sevilla, 1951)

Katonatiszt. Részt vett a spanyol-amerikai háborúban és a húszas évek marokkói

hadjárataiban. 1928-ban ellenzékiség emiatt Primo de Rivera kiutasította az országból.

A Második Köztársaság alatt jelentős pozíciókba került, ennek ellenére 1936-ban

csatlakozott a felkelőkhöz és Sevillát a nacionalisták kezére játszotta. A déli hadsereg

vezetőjeként elfoglalta Malagát (1937). A polgárháború után kinevezték tábornoknak,

de Francót bíráló megjegyzései miatt hamarosan kegyvesztetté vált.

Ríos Urruti, Ferando de los (Ronda, 1879-New York, 1949)

Politikus. Jogi doktorátust szerzett, majd tanulmányait a Sorbonne-on folytatta 1911-

től a Madridi Egyetemen a politikai jog professzora. 1919-ben lépett be a Spanyol

Szocialista Munkáspártba. Primo de Rivera diktatúrája idején tiltakozásképpen

lemondott a Granadai Egyetemi katedrájáról (1929). A köztársaság jogi statútumainak

kidolgozása és szerkesztése miatt 1930-ban bebörtönözték. A köztársaság kikiáltása

után igazságügyi, majd az első Azaña-kormányban közoktatási, 1933-tól

külügyminiszter. 1936-tól washingtoni nagykövet. 1945 és 1947 között az emigráns

köztársasági kormány külügyminisztere. 1980-ban földi maradványait hazaszállították,

és Madridban újratemették.

Roces Suárez, Wenceslao (Sobrecorbio, 1897-Mexikóváros, 1992)

Politikus és jogász. Primo de Rivera korszakában ellenzéki professzor a Salamancai

Egyetemen. Miguel de Unamuno nagy csodálója ás barátja. A kommunista párt tagja,
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az oktatásügyi minisztérium államtitkára (1936-1938). A háború befejezése után

Mexikóba emigrált, ahol egyetemi tanárként tevékenykedett. 1976-ban visszatért

Spanyolországba, de egy év múlva újra Mexikóba távozott, ahol élete végéig élt.

Romanones grófja, Álvaro Figueroa y Torres (Madrid, 1863-1950)

Politikus. Jogot végzett, majd 1887-től kezdve országgyűlési képviselő. A Liberális

Párt tagja. Két ízben Madrid polgármestere (1894-1895, 1897-1899), majd liberális

kormányokban különböző miniszteri posztokat töltött be, két alkalommal volt oktatási

miniszter (1901-1902; 1910). 1912-ben az országgyűlés elnöke. Három alkalommal

miniszterelnök (1912-1913; 1915-1917; 1918-1919). Primo de Rivera diktatúrája alatt

üldöztetésben volt része. Az 1931-es utolsó monarchikus kormány külügyminisztere.

A Második Köztársaság kikiáltása után ő javasolta XIII. Alfonznak, hogy távozzon az

országból. A köztársasági cortésben kiállt a monarchia mellett, majd rövidesen

visszavonult a politikától és a történetírásnak szentelte magát.

Rubió i Bellver, Joan (Reus, 1870-Barcelona, 1952)

Építész. Gaudí tanítványa, majd munkatársa. A modernizmus egyik utolsó alkotója.

Legjelentősebb épületei Barcelonában találhatók. Szilárd alapokra épített

monumentális falazatok jellemzik épületeit. Akvarellistaként is kiemelkedőt alkotott.

Sagnier Vilavecchia, Enric (Barcelona, 1858-1931)

Építész. Pályája elején Gaudí művészete hatott rá, majd a későbbiekben a korábbi

korok művészetével kevert modernizmust alakított ki. Legfontosabb munkái

Barcelonában találhatók. Ő tervezte és kivitelezte a Barcelonai Bíróság épületét

(1887-1919), és több vallási épületet, melyek közül a Tibidabo-hegyen látható Jézus

Szent Szíve fogadalmi templom emelkedik ki.

Sainz Rodríguez, Pedro (Madrid, 1898-1986)

Politikus. Az Oviedói és a Madridi Egyetem professzora. Oktatáspolitikai kérdésekben

szemben állt Primo de Rivera elképzeléseivel. A Tanácsadó Nemzetgyűlésben (1927-

1930) többször is kifejtette véleményét. 1934-ben részt vett a Nemzeti Blokk

megalapításában. Franco első kormányának oktatási minisztere 1938-ban. A
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polgárháború befejezése után lemondott és Lisszabonba távozott, ahol Juan de Borbón

tanácsadója lett. 1968-ban tért vissza Spanyolországba.

Salinas, Pedro (Madrid, 1892-Boston, 1951)

Költő és író. A Madridi Egyetemen hallgatott jogot és végezte el bölcsészeti

tanulmányait. Párizsban dolgozott spanyol lektorként (1914-1917), és ebben az időben

kezdett el publikálni különböző spanyol lapokban. 1917-ben doktorált, Sevillában és

Murciában volt professzor, Cambridge-ben pedig lektor (1922-1923). Az 1927-es

nemzedék ún. „tiszta költészetének” egyik legjelesebb képviselője. A polgárháború

idején az Egyesült Államokba emigrált, ahol a Baltimore-i Egyetemen kapott

professzori állást. Halála után húsz évvel jelentek meg összes versei és esszéi.

Sbert Massanet, Antoni Maria (Palma de Mallorca, 1901-Mexikó, 1980)

Politikus. Agrármérnök hallgató korában vállalt vezető szerepet az Egyetemi

Diákföderációban. Közéleti tevékenységével szembekerült Primo de Riverával. Az

1929-es diáktüntetések után kitiltották minden spanyol egyetemről. 1931-ben

csatlakozott a Katalán Köztársasági Baloldalhoz, melynek színeiben képviselővé

választották. A polgárháború végén Mexikóba emigrált.

Sert, Josep Lluís (Barcelona, 1902-1983)

Építész. Barcelonában tanult, majd Párizsba költözött, hogy együtt dolgozhasson Le

Corbusier-vel. Picassóval, Miróval együtt a spanyol pavilon készítője az 1937-es

párizsi Világkiállításon. 1939-ben az Egyesült Államokba emigrált. 1958-tól a

Harvard Egyetem építész tanszékének professzora. Állnak épületei Barcelonában, és

több dél-amerikai város városrendezési tervével is foglalkozott.

Silió y Cortés, César (Medina de Rioseco, 1865-Madrid, 1944)

Politikus. Valladolidi képviselő, két ízben oktatási miniszter Maura kormányaiban

(1919; 1921-1922). Sánchez Guerra 1922-ben megalakult kormányában is vállalta a

miniszteri tisztséget, azonban szinte azonnal lemondott, amikor látta, hogy nem állnak

rendelkezésre az alkotmányos garanciák programja végrehajtásához.
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Soriano, Rodrigo (San Sebastián, 1868-Santiago de Chile, 1944)

Politikus. 1899-ben Blasco Ibáñez-zel újjászervezte a Köztársasági Pártot

Valenciában. 1901-ben képviselővé választották. 1903-ban megalapította saját

sajtóorgánumát, az El Radicalt. Primo de Rivera 1924-ben politikai okokból Miguel

de Unamunóval együtt Fuerteventura szigetére száműzte, majd emigrációba vonult.

1931-ben ismét képviselő, majd chilei nagykövet.

Tapia, Luis de (Madrid, 1871-Valencia, 1939)

Költő és újságíró. A madridi Ateneo irodalmi szekciójának titkára. A köztársaság

ügyének állhatatos védelmezője. 1931-től országgyűlési képviselő. A legfontosabb

madridi liberális lapok munkatársa volt.

Tormo y Monzó, Elías (Albaida, 1869-Madrid, 1857)

Művészettörténész. A Madridi Központi Egyetemen 1903-ban a művészettörténet

professzora. A Prado Múzeum igazgatóhelyettese, majd 1930-ban a Berenguer-

kormány oktatási minisztere. Terjedelmes életművéből kiemelkednek Goyáról írott

tanulmányai.

Vázquez de Mella, Juan (Cangas de Onís, 1861-Madrid, 1828)

Politikus. 1893 és 1916 között karlista képviselő. Az első világháború kitörése után

németbarát vonalat követett, majd szakított az antantbarát karlista trónkövetelővel,

Jaimével (1918). Megalapította a Spanyol Gondolkodás (El Pensamiento Español)

című lapot és a Tradicionalista Pártot. Korporatív államberendezkedést támogatta, és a

monarchiát részesítette előnyben. A spanyol jelenlétet szerette volna erősíteni

Marokkóban, Portugáliában és Dél-Amerikában is. Összes művei 1933-ban jelentek

meg.

Yanguas Messía, José (Linares, 1890-Madrid, 1974)

Jogtanácsos és politikus. A nemzetközi jog professzora Valladolidban és Madridban.

Belépett a Konzervatív Pártba. Külügyminiszter Primo de Rivera Polgári

Direktóriumában (1925). 1927-es lemondása után a Tanácsadó Nemzetgyűlés
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alkotmánytervezet-előkészítő bizottságának elnöke. Képviselőnek választották 1933-

ban. Vatikáni nagykövet 1939-42 között.

Zulueta y Escolano, Luis de (Barcelona, 1878-New York, 1964)

Író és politikus. A Köztársasági Reformista Párt (Partido Republicano Reformista)

tagja. Primo de Rivera diktatúrája alatt Mexikóban és Kubában élt, majd a Második

Köztársaság alatt országgyűlési képviselő. 1931-1933 között külügyminiszter. 1939-

ben emigrált. Több barcelonai és madridi napilapban és folyóiratban publikált.

Életrajzi kislexikon II.

A diktatúra legmeghatározóbb értelmiségi közszereplői

A diktatúrák vezetői mindig gyanakvással szemlélik a szellem embereit, hiszen az

értelmiség természetéhez tartozik, hogy feltárja a visszásságokat, bírálja vagy éppen

elutasítja a számára elfogadhatatlan kormányzati cselekedeteket, akár magát a

kormányzati berendezkedést is. Ennek ellenére a diktatúra elképzeléseinek

kidolgozásában és megvalósításában jócskán felhasználta a hozzá hű értelmiségieket.

Voltak köztük a rendszernek elkötelezett hívei és ellenzői, akik a sajtón keresztül

intenzív kapcsolatot tartottak fenn egymással. A diktatúra a későbbi, Franco

kovácsolta rendszernél kevésbé fogta le a közéleti mozgást; mód nyílt rá, hogy a zárt

térben zajló ellenzéki értelmiségi összejövetelek demonstratív jelleget öltsenek. Az

ellenzék egyik-másik csoportja a diktátorral alkalmanként párbeszédet is folytatott.

Másrészt, a korszak értelmiségének, pontosabban egy nem jelentéktelen részének

hatékony közéleti szerepvállalása sokat tett a rendszer erodálásáért.

A feldolgozott források alapján megállapítható, hogy sokkal törékenyebb és

támadhatóbb az a diktatúra, ahol az értelmiségnek valamelyest szabad mozgástere van.

Ilyen esetben mintegy hajszálereken szivárog át a társadalomhoz az ellenzéki

vélemény, mely idővel politikai fordulat előidézéséhez, a kormányforma

megváltoztatásához is elégséges erővé léphet elő.

Ahogy minden más országban, a spanyol értelmiség közéleti szereplői is széles

politikai skálán helyezkedtek el. Bizonyos kérdésekben egyetértettek a szellem
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különböző világnézetű emberei, de távolról sem állíthatjuk, hogy a XX. század első

két évtizedét meghatározó kérdésekben koherens véleményt képviselt volna a spanyol

értelmiség egésze.897 Az 1917-es munkás-, nemzetiségi, parlamentáris és katonai

megmozdulások vezetői és részesei, nem kevés szellemi erőfeszítéssel számos

időszerű változtatás körvonalait rajzolták föl. Konkrét, a föderális államszervezet

irányába mutató alkotmányos reformtervezet is készült.898 Szélesebb időintervallumba

helyezve érthető meg egy-egy értelmiségi pillanatnyi állásfoglalása, hiszen az idők

folyamán sokan többször is változtatták véleményüket, politikai vonzalmukat. Ennek

tudatában érdemes vizsgálnunk az 1923. szeptember 13-i államcsínyt követő

értelmiségi reakciókat is.

Voltak, akik a puccsot követően a haza megmentőjét látták a diktátorban. Mások a

minden ízében katonaembert semmiképpen sem érezték az ország méltó vezetőjének.

A bizalom hiánya alighanem kölcsönös volt; maga Primo de Rivera mélységesen

megvetette az értelmiséget, és gyanakodva követte közéleti tevékenységét.899 Ez nem

csoda: az értelmiségiek nagy része mindazon szabadság- és emberi jogokat

visszakövetelte, melyeket a diktatúra már első napjaiban eltörölt; követelte a

szólásszabadságot,  a cenzúra megszüntetetését, az egyetemek autonómiájának a

visszaállítását, bizonyos kisebbségi jogokat stb.900 A diktátor nemcsak a feszült

társadalmi küzdelmek hullámát fojtotta le; egyszersmind véget vetett azoknak a

termékeny, egymással vetélkedő szabad gondolati erőfeszítéseknek, amelyek a

monarchia és alkotmánya alapos leporolását szorgalmazták. Nem állítható, hogy

intézkedéseivel a diktátor szántszándékkal provokálta volna, vagy tudatosan

konfrontálódni kívánt volna az értelmiség egészével. Végülis a kultúra, az oktatás, az

újságírás területén túlnyomórészt értelmiségiek dolgoznak, és ezeken a területeken a

diktatúra jelentős eredményeket is felmutathat, mint arra már az előző fejezetekben

kitértem.

Mindezek dacára a diktatúra egyik legádázabb ellenzéke a liberális értelmiség lett.

Kezdetben ugyan nem léptek fel egységesen a rendszerrel szemben, hiszen a szellemi

élet szférájában tevékenykedők viszonya a diktatúrához kezdettől megoszlott. Egyesek

897 Queipo de Llano: id. m. 17. o.
898 Lásd: Manifiesto de los parlamentarios al País (14 de junio de 1917). In: Antonio Fernández García
(et alii): Documentos de Historia Contemporánea de España. Editorial Actas, Madrid, 1996. 391–396.o.
899 José García: id. m. 106. o.
900 Uo. 103. o. JG
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az első perctől kezdve felemelték szavukat ellene. Mások kezdetben lojálisak voltak

iránta,  és  csak  menet  közben  fordultak  el  tőle.  Megint  mások  végig  kitartottak  a

rendszer és ideológiája mellett, részt vettek szellemi és intézményi megformálásában.

A diktatúra végórájában azonban már szinte egyöntetűen a diktátor ellen fordultak;

még konzervatív értelmiségiek (Jacinto Benavente, Azorín, José María Salaverría) is

eltávolodtak tőle.901

Álláspontjukat, felfogásukat élettapasztalatuk határozta meg, hiszen

szükségszerűen másképp gondolkoztak a 98-as, az 1914-es és az 1927-es generáció

tagjai. Ám ez a megoszlás nem egyszerűen nemzedéki jellegű volt. Egy-egy generáció

tagjai is eltérő következtetéseket vontak le az első világháború utáni évek roppant

megrázkódtatásaiból.

Amennyiben sorra vesszük az ismertebb értelmiségieket, azt látjuk, hogy a felkelés

pillanatában nagy részük több-kevesebb lelkesedéssel, de támogatta a diktatórikus

rendszert.902 Más persze a lelkes támogatás és más a jóindulatú várakozás. Sokan az

autoriter rendszer szilárdságához fűztek reményeket, az előző, ingatag politikai

struktúrával szemben. Lényegében átmenetinek tekintették a diktatúrát. Ezt indokolta,

hogy első manifesztumában a diktátor mindössze hat hetet kért a rendteremtésre, és

megígérte: miután hivatását betöltötte, újra átengedi a terepet az alkotmányos

szerveknek.903

Az értelmiség egy része úgy gondolta, hogy az új rendszer sokkalta jobban hallgat

majd a tanácsaikra, mint az előző kormányzat bármikor. Erre az álláspontra

helyezkedett pl. Ortega y Gasset.904

A határozott ellenzők kis csoportja azonban kezdettől nem látott a diktatúrában

mást, csak elnyomást, klerikalizmust, az értelmiség üldözését és  a katonaság

előretörését. A következetes kritika zászlóvivői Miguel de Unamuno és Manuel

Azaña voltak. Végül nekik lett igazuk, mert a rendszer hat és fél hét helyett majd hat

és fél évig állt fenn; az értelmiséget a dolog lényegét tekintve nem vonták be a

döntéshozatalba, és heteken belül bevezették az előzetes cenzúrát. Lapok szűntek meg,

901 González Cuevas: id. m. 278. o.
902 Queipo de Llano: id. m. 17. o.
903 Harsányi  Iván:  Egy  eszmerendszer…  98.  o.;  Vö.:  Harsányi  Iván:  A  Franco-diktatúra  születése.  A
Franco-rendszer keletkezése és a spanyol munkásmozgalom 1939-1939. Kossuth, Budapest, 1988.
154.o.; Vö.: Queipo de Llano: id. m. 177. o.
904 Queipo de Llano: id. m. 18. o.
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illetve vált lehetetlenné a működésük. 1924. január 20-án, Primo döntése nyomán a

spanyol értelmiség egyik nagy szellemi központja, a madridi Ateneo is bezárta

kapuit.905

Az első komolyabb konfliktusra a diktátor és az értelmiség között 1924

februárjában, Miguel de Unamuno Fuerteventura szigetére (Kanári-szigetek) történő

száműzetésekor került sor. Barátai ötszáznyolcvan egyetemi oktató és más értelmiségi

aláírását gyűjtötték össze a spanyol nagyvárosokból, akik kifejezték tiltakozásukat az

eljárás ellen.906 A baszk származású, világhírű alkotó Unamuno – a Salamancai

Egyetem egykori rektora – száműzetése nemzetközi vihart kavart, és komoly

tiltakozást váltott ki.907 Olyan meghatározó angol értelmiségiek tiltakoztak egyes

újságok hasábjain, mint Bennet, Hobhouse, Galsworthy, Wells, Yeats, Lansbury stb.

Jellemző, hogy onnan is kapott támogatást Unamuno, ahonnan a legkevésbé sem várta

volna. A fasiszta olasz költő, Mussolini barátja, D’Annunzio is felemelte szavát az

eset ellen.908 Unamunót azonban 1924. júniusában merész akcióval Franciaországba

szöktették, ahol a spanyol emigráció egyik szellemi vezetője lett. Emigráns spanyol ill.

helyi francia lapokba írt Primo-ellenes cikkeket.909 A diktátor hiába tiltakozott a

francia lap főszerkesztőjénél, a cenzúrát csak a spanyol határokon belül sikerült

érvényesítenie.

1925-ben aztán egyre inkább szaporodtak az értelmiségi ellenzék megnyilvánulásai

a diktátor ellen.910 Igaz, egymással szemben is éles sajtópolémiába bocsátkoztak,

melyet Ortega egy a diktatúráról nem kellő negatív felhanggal szóló cikke váltott ki.

1925 elején Romanones herceg a régi politikai felelősségét firtatta egy cikkében. Erre

érkezett meg válaszképpen Ortega írása, aki szintén az előző rendszer hibáiról

értekezett.911 Ellenfelei ezt a megnyilvánulását úgy fogták fel, hogy a diktatúrát védi

és próbálták Ortegát ellehetetleníteni.912

905 López Martín, 1995: id. m. 202. o.
906 Fernández Álvarez: id. m. 257. o.
907 José García: id. m. 106. o.
908 Tussel – Queipo de Llano: id. m. 26. o.
909 José García: id. m. 107. o.
910 Queipo de Llano: id. m. 177. o.
911 Uo. 180. o. QL
912 Calleja: id. m. 299. o.
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A  diktatúra  folyamán  többször  került  sor  rendszerellenes  diáklázadásra  és

professzorsztrájkra, többek között 1926-ban és 1929-ben is.913

Visszatetszést keltett, hogy 1926-ban a diktátor létrehozott egy nagy példányszámú

napilapot La Nación címmel914, melyet közvetlen kormánypárti szócsőként használt.

Az év folyamán további értelmiségiek száműzetésére, bebörtönzésekre és egyéb

retorziókra  került  sor.  Az  értelmiség  külön  provokációnak  tekintette,  hogy Primo de

Rivera megkapta a Salamancai Egyetem díszdoktori címét.915

Luis de Góngora, a híres XVI. századi költő halálának harmadik centenáriumán

megjelent a fiatal költők 1927-es generációja és „tiszta” költészete; a megemlékezések

újbóli értelmiségi vihart kavartak.

Láthatjuk, hogy folyamatosan nőtt a szakadék egyrészt az értelmiség, másrészt a

diktátor, a diktatúra és a létesítésében részt vállalt XIII. Alfonz király között. Ezzel

együtt évről-évre formálódott, majd egy történelmi pillanatra össze is kovácsolódott az

az értelmiségi egységfront, mely 1929-től egyre nagyobb erőt képviselt, és jelentős

szerepet játszott a diktatúra bukásában.916

Az ellenzékiek

Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936)

„Hirdessétek, hogy nincs érték, nincs energia,

nincs akarat, nincs hazafiság értelmiség nélkül.”

(Miguel de Unamuno)

Filozófus és író. A XX. század egyik legjelentősebb spanyol filozófusa. Életműve

igen gazdag és változatos; filozófiai munkásságán kívül minden irodalmi műfajban –

prózában, lírában, drámában – maradandót alkotott.

Miguel de Unamuno Bilbaóban született, 1880-ban költözött Madridba. Itt végezte

el az egyetemet és kapott irodalom szakos diplomát 1883-ban, majd egy évvel később

doktorált. Miután Bilbaóba visszatért, több szocialista irányultságú folyóiratban

913 José García: id. m. 127. o.
914 Santonja: id. m. 16. o.
915 López Martín, 1995: id. m. 217. o.
916 Queipo de Llano: id. m. 200. o.
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jelentek meg publicisztikái. 1891-ben a Salamancai Egyetemen az ógörög nyelvi

tanszék tanszékvezetője, majd 1900-tól 1914-ig az egyetem rektora lett.917

A baszk származású költő, író filozófus és egyetemi tanár sosem pusztán az éppen

működő kormányzattal, hanem a mindenkori spanyol politikai rendszerrel állt

szemben. Köztársasági színekben jelöltette magát a helyhatósági és az általános

választásokon. 1914-ben Francisco Bergamín közoktatási miniszter politikai okokból

eltávolította a Salamancai Egyetem rektori székéből; monarchiaellenes, ill. a királyi

udvar németbarát magatartását bíráló írásai miatt kellett távoznia.918 Pár évig háttérben

maradt, majd ezt követően 1921 novemberétől a bölcsészkar dékánja, majd 1922

januárjától rektorhelyettes.919 1922 nyarán látogatást tett XIII. Alfonz királynál, hogy

kérelmezze visszahelyezését a Salamancai Egyetem rektori székébe. Nem csak

személyes érdekek vezérelték, hanem azt is szerette volna megtudni, hogy lehetséges-

e a spanyol politikai rendszeren belül valóban liberális fejlődés.920

Nem voltak illúziói a rendszerrel kapcsolatban. Egy 1922 decemberében megjelent

cikkében egyenesen azt állítja, hogy a dinasztikus liberálisok maguk is a rendszer

konzerválói.921

Már 1923. október 3-án, néhány héttel Primo puccsa után, abból az alkalomból, hogy

32 éve vesz részt az egyetemi oktatásban, cikket jelentetett meg a Liberal című

lapban. Ebben Isten oltalmát kérte a spanyol értelemre, hiszen Spanyolország erkölcsi

válságában egyúttal az értelem válságát is látta.922

Értelmiségi körökben hamar felismerték, hogy a baszk származású író lehetne a

feje a liberális értelmiség Primo de Rivera-ellenes együttműködésének. Unamuno

minden ilyen felkérést visszautasított, függetlenségét megőrizendő.

Engesztelhetetlenül támadta a vallás és a politika összefonódását, mely szerinte a

politikai hatalom megengedhetetlen szakralizációjához vezet.923

A diktatúra számára elfogadhatatlan volt Unamuno véleménye; féltek, hogy

kiállása újabb ellenzéki erőket szabadít fel.

917 Gerardo Velázquez Cueto: Ganivet, Unamuno, Azorín, Maeztu. Editorial Cincel, Madrid, 1980. 15-
16. o.
918 Uo. 16. o.; vö: Fernández Álvarez: id. m. 244. o. VC
919 Kéri Katalin: Unamuno emlékezete. In: Neveléstörténet. 2006/1-2., 216. o.
920 Queipo de Llano: id. m. 18. o.
921 Uo. 19. o. QL
922 Uo. 23. o. QL
923 Uo. 23. o. QL
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Az 1923-as óévet éles hangú, a francia Le Quotidien című lapban megjelent cikkel

búcsúztatta, melyben nyíltan támadta a diktátort és rendszerét. „Spanyolország – írta –

ma a legbarbárabb reakció áldozata. Az igazi és megtisztító köztársasági forradalom

felé haladt Spanyolország, amikor egy nagyravágyó tábornok – akinek az

intelligenciája átlag alatti – bedobott a köztudatba egy gyalázatos kiáltványt, mellyel

megkezdődött az üldöztetés időszaka. Az élet pokollá vált: aki szabadságot kér, arra

szájkosarat tesznek, és megkötik a kezét. A felkelés eszköz arra, hogy eltitkolják a

marokkói hadjárat szégyenét.”924

Mindezek mellett egyre erősödött a köztársaságot dicsérő hangja is. Jó pár cikkét –

melyekben hitet tett a szocializmus mellett – a cenzúra nem engedte megjelenni. Az év

végén az argentin Nosotros című lap Unamuno engedélye nélkül közölte egy ottani

spanyol professzornak írott levelét, mely joggal válthatta ki a hatalom ellenérzését,

hiszen a királyt és a diktátort bírálta.925 Az ellene folyó hadjáratot azonban nem csak

ez okozta. Unamuno 1924 elején több városra kiterjedő előadássorozatot tartott –

többek közt szülővárosában, Bilbaóban is -, melyek során a legégetőbb politikai

témákról beszélt.

Egy alkalommal diákjai előtt ítélte el a katonai stílusú erőszakot, kifejtve, hogy

mindez nem egyenlő az értelemmel, a műveltséggel, a férfiassággal. Így kommentálta

a diktátor szeptember 12-én kelt manifesztumát: „Mert az akarat racionális és

intelligens. És emberi. Az emberi nem egyenlő a férfiassal. Nem csak a férfinak van

akarata és intelligenciája. Sem az akarat, sem az értelem nem csupán férfitulajdonság.

Ezek a nemi különbségektől független dolgok. Spanyol diákok, ne süllyedjetek a nyers

érzékiség és a macsó birkapásztor szintjére… Az értelmiségnek kell megmentenie a

Hazát… Hirdessétek, hogy nincs érték, nincs energia, nincs akarat, nincs hazafiság

értelmiség nélkül.”926

Nyilatkozatát a Tribuna című lapban is közzétette. Emiatt bűnvádi eljárás indult

ellene, majd 1924. február közepén száműzetésre ítélték.927 Február 22-én a sajtó

ismertette a kormánydöntést: a kormányzat úgy döntött, hogy bezárja a madridi

Ateneót, elbocsátja állásából don Miguel de Unamunót és don Rodrigo Sorianót, aki

924 Uo. 29. o. QL
925 Uo. 57. o.; Vö. García Hoz: id. m. 149. o. QL
926 Arco López, Valentín del: El siglo XX. 1.: 1900-1936. In: Fernández Álvarez: id. m. 254. o.
927 Kéri Katalin: id. m. 218. o.
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egy  bírósági  ügy  miatt  kritizálta  meg  a  hatalom  eljárását.928 A királyi dekrétum úgy

fogalmaz, hogy nem tolerálható, hogy egy egyetemi tanár a hatalom képviselőivel és a

főhatalom viselőjével szembeni propagandát folytat hivatása betöltése során és azon

kívül is.929

Amit Unamuno egy helyen korábban leírt, valósággá vált: a hivatásos politikusok a

sokat szidalmazott régi rendszerben sem kedvelték, de nem üldözték a kritikusokat.930

Meghurcoltatásával, száműzetésével így vált Unamuno az ellenállás valóságos

jelképévé. 1924. február 22-én indult el az Atlante nevű hajó Cádizból, fedélzetén

Unamunóval és Sorianóval.931 Útjukat széleskörű nemzetközi tiltakozás kísérte.

A száműzetés a Kanári-szigetekhez tartozó Fuerteventura szigetére szólt, ahonnan

azonban fia és a Le Quotidien folyóirat főszerkesztője által előkészített szökés után

rövidesen Párizsba jutott. Nem sokkal később – 1924. július 9-i amnesztiarendelet

szerint - lehetősége lett volna visszatérni hazájába, de ő inkább a hatesztendős

önkéntes franciaországi száműzetést választotta, hogy ekképpen is tiltakozzon a

diktatúra továbbélése ellen.932

Unamuno száműzetése mindenesetre mélyen megrázta a spanyol értelmiséget. Még

a rendszer egyes hívei is elismerően nyilatkoztak róla, és bírálták a diktátort, hogy

nem tud bánni az értelmiséggel,933 nem akarja megérteni gondolkodását.

Egyetlen meghatározó spanyol értelmiségi volt, aki az Unamuno elleni szankció

kapcsán megértést tanúsított. Ez Ramiro de Maeztu, későbbi buenos aires-i spanyol

nagykövet volt, aki a „98-as nemzedék” tagjaként ekkor már jobboldali autoriter

nézeteket vallott.934 Unamuno száműzetését a nemzet szempontjából sajnálatosnak

tartja, ugyanakkor felelőtlen és zavart keltő figuraként jellemzi az írót, akiből hiányzik

mindennemű patriotizmus. Olyan emberként jellemzi, aki nem hajt fejet a főhatalom

előtt és köztársasági propagandát fejt ki, amikor Maeztu szerint nincsenek forradalmi

idők.935 Fuerteventura szigetén Unamuno egyébiránt igen jól érezte magát. Széleskörű

levelezést folytatott, jobbára értelmiségiekkel, de politikusokkal is; elmerült irodalmi

928 Queipo de Llano: id. m. 57. o.
929 López Martín, 1994: id. m. 59. o.; vö., Rubio Cabeza: id.m. 131-132. o.
930 Queipo de Llano: id. m. 24. o.
931 Uo. 58. o. QL
932 Kéri Katalin: id. m.; Vö.: López Martín, 1995: id. m. 206. o.
933 García Queipo de Llano: id. m. 60. o.
934 Uo. 63. o. QL
935 Maeztu: id. m. 240. o.
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munkásságában és egynémely tekintetben Don Quijote kalandjainak megismétlődését

látta száműzetésében.936 1924 júliusában már Párizsban találjuk, ahol augusztusban

elkezd francia lapokban publikálni, többek között a baloldali Le Quotidienben.937

Később különböző argentin lapok is közlik cikkeit. Unamuno 1924 végére

meglehetősen kiábrándult, és erősen visszavágyott száműzetése helyszínére,

Fuerteventura szigetére. Száműzetésének szürkeségét spanyol értelmiségiekkel váltott

levelek és ritka látogatások színezték. Érdekesség, hogy 1924 végén Párizsban

tartózkodott Márai Sándort is, aki a Montparnasse kávéházaiba – Dôme és Rotonde -

járt el nap mint nap. Találkozott többek között Unamunóval is. Így írt erről Egy polgár

vallomásai című könyvében: „Itt ült minden délután Unamuno, a bölcs, szelíd

mosolyával, s megértéssel és derülten viselte az emigráció kényelmetlenségeit; s

körülötte az új Spanyolország szellemei és kalandorai, katonatisztek, filozófusok, írók.

Szívesen ültem közöttük. Szomorú emberek voltak;(…) Unamunó vigasztalta

fegyvertársait, bízott Spanyolország s kételkedett az európai kultúra jövőjében. Ez a

spanyol emigráció csaknem romantikusan hatott, amilyen negyvennyolcban a

Kossuth-féle lehetett. Macia ezredes, a katalán emigránsok törzsfőnöke ugyanolyan

szenvedélyes nacionalista volt, mint otthon maradt ellenfelei, Primo de Rivera s a

kardcsörtető generálisok; (…) az idegen szemlélő nem is értette pontosan, mi választja

hát el az emigránsokat a hazai „elnyomók”-tól.”938 Az egyik legfontosabb ellenzéki

személyiség, akivel kapcsolatban állt, Eduardo Ortega y Gasset volt, aki filozófus

fivérével ellentétben kezdettől fogva szemben állt a diktatúrával, és 1925 elején

költözött Párizsba,939 majd Unamunóval együtt 1925 végén a spanyol határhoz közeli

Hendayába.940 A diktatúrát és a diktátort bíráló közös lapjuk miatt a hatóságok

gyakran zaklatták őket.941 Ortegán kívül José Giral – a köztársaság későbbi

miniszterelnöke – volt az, aki rendszeresen tartotta a kapcsolatot az íróval száműzetése

során.

936 Queipo de Llano: id. m. 130. o. – Hogy mindezt megtehette, jól jelzi a különbséget Primo akkori és
Franco későbbi uralma közt.
937 Uo. 143. o. QL
938 Márai Sándor: Egy polgár vallomásai I-II. Akadémiai Kiadó, Helikon Kiadó, Budapest, 1990. 319-
320. o.
939 Queipo de Llano: id. m. 214. o.
940 Uo. 311. o. QL
941 José Carlos Mariátegui: Figuras y aspectos de la vida mundial III. Amauta, Lima. 1970.
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Unamuno ebben az időben írta A kereszténység agóniája című könyvét, mely csak

1930-ban jelent meg Spanyolországban. Ebben a kötetben így vall a száműzetés

időszakáról: „Szegény spanyol hazámból Fuerteventura szigetére száműzött a katonai

önkényuralom,  ahol  elmélyült  vallásos,  sőt  misztikus  lelki  életet  éltem.  Onnan

kimenekített egy francia vitorlás, s elhozott francia földre, hogy itt, Párizsban

telepedjek le, ahol is e művet írom.”942

A száműzetésről két kötete jelent meg, 1925-ben a Fuerteventurától Párizsig943

című naplóregénye és 1927-ban A száműzetés románcai944 című verseskötete, mely

szabadverseket és románcokat tartalmaz.945 1927-ben gondja akadt a francia

hatóságokkal, mivel Eduardo Ortegával közösen írt, rendszerellenes lapokat juttattak

át illegálisan a francia-spanyol határon.946

A diktatúra bukása után Eduardo Ortega y Gasset-tel együtt tért haza. 1931-ben az

Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagja lett és ismét salamancai rektorrá választották.

1934-ben élethossziglani rektorrá nevezték ki, de az 1936-ban kitört polgárháború

elején újra megfosztották pozíciójától, mivel egy beszéde miatt szembekerült a

formálódó Franco-rendszerrel. 1936. október 12-én – a világspanyolság napján –

Millán Astray tábornok a Salamancai Egyetemen tartott beszédében gyalázta az

értelmiségieket, a baszkokat és a katalánokat.  Unamuno válaszbeszédének híres sorai

így hangzanak: „Ez itt az értelem szentélye, és én ennek a főpapja vagyok. Önök azok,

akik e szent helyet megszentségtelenítik. Bárhogy szóljon is a mondás, én mindig

próféta voltam saját hazámban. Önök győzni fognak, de nem meggyőzni. Győzni

fognak, mivel több mint elegendő brutális erejük van, de meggyőzni nem, mert

meggyőzni annyi, mint rábeszélni. Ahhoz pedig, hogy rábeszéljenek, arra lenne

szükségük, ami önöknek nincs – észre és igazságra a harcban. Feleslegesnek tartom,

hogy a lelkükre beszéljek: gondoljanak Spanyolországra. Kész, végeztem.”947

Ezt követően Unamunót házi őrizetbe helyezték, ahol még ugyanebben az évben

elhunyt.948

942 Miguel de Unamuno: A kereszténység agóniája. Kossuth Kiadó, Budapest, 1997. 7. o.
943 Miguel de Unamuno: De Fuerteventura a París. Párizs, 1925.
944 Miguel de Unamuno: Romancero del destierro. Párizs, 1927.
945 Velázquez Cueto: id. m. 30-31. o.
946 Queipo de Llano: id. m. 311. o.
947 Kéri Katalin: id. m. 222. o.
948 Velázquez Cueto: id. m. 16. o.
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Manuel Azaña Díaz (Alcalá de Henares, 1880-Montauban, 1940)

 „Szórakoztató pletykák mesélése és vég nélküli beszélgetések

 a kormány megbuktatásának megfelelő formájáról,

ez volt a republikánusok politikai tevékenységének

lényege a diktatúra éveiben”949

(Manuel Azaña Díaz)

Jogász, író, politikus. Az 1914-es nemzedék egyik oszlopos tagja volt, a Második

Köztársaság második miniszterelnöke és második köztársasági elnöke.

Alcalá de Henaresben született, liberális értékeket valló családban nevelkedett.

Zaragozában és Madridban folytatott jogi tanulmányokat. 1898-ban szerzett jogi

diplomát. Az államigazgatásban helyezkedett el, majd 1913 és 1920 között a madridi

Ateneo titkárságán dolgozott.950 Politikai pályafutását a Reformista Pártban kezdte

(1913).

A diktatúra kezdetén az España című hetilapot szerkesztette. A lap indulásakor a

szerkesztőség tagjai voltak Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Eugenio d’Ors,

Ramón Pérez de Ayala. A későbbi események az ideológiai szekértábor egyik vagy

másik térfelére sodorták őket. Fenti sajtóorgánum Primo de Rivera egyik

leghatározottabb ellenzékének számított, és ez volt az egyik legfontosabb kapocs az

Unamuno által képviselt „98-as”, és a fiatalabb, „1914-es nemzedék” között.951 Ám

azon túl, hogy az ellenzéki lap természetesen semmiféle támogatást nem kapott a

regnáló hatalomtól, 1923 októberétől már szembesülniük kellett a cenzúrával is.

Unamuno egyes cikkeit letiltották, meghúzták, vagy címbeli változtatást írtak elő.

Ezek az írások azonban csak a jéghegy csúcsát jelentették: hétről-hétre meg kellett

küzdeniük az egyre keményedő cenzúrával, hiszen – mint írták – nem adhattak ki

csupa fehér oldalt.952

A diktatórikus hatalom ellenérzését joggal váltotta ki, hogy a lap önmagát

liberálisnak definiálta, a köztársaság mellett tette le a voksát, és követelte a

demokráciát: azaz a sajtószabadságot, az általános választójogot, az alkotmányt és a

949 Zalai Anita: A monarchia válsága Spanyolországban (1923-1931). In: Történelem Doktori
Program… id. m. 307. o.
950 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/azana.htm (2006.07.12.); Vö.: Bahamonde: id. m.
509.o.
951 García Queipo de Llano: id. m.  35. o.
952 Uo. 36. o. QL
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parlamentarizmust, tehát mindazt, amit a diktátor rendszere fennállásának első

napjaiban rendeletileg eltörölt, illetve felfüggesztett.953 Az España 1924 márciusában

meg is szűnt.954 Ettől kezdve Azaña a diktatúra bukásáig már csak külföldön jutott

publikálási lehetőségekhez. A francia Europe, az argentin Nosotros című lapokban

támadta élesen a királyt és a diktátort, de ezek a cikkek a spanyol közvéleményhez

nem juthattak el.955

Annak ellenére, hogy lapjában teret engedett és száműzetéséig kitartott Unamuno

mellett, Azaña sok tekintetben nem értett egyet a ’98-as nemzedék tagjainak

felfogásával.956 Legalábbis 1923 szeptemberéig így volt ez, Azaña ugyanis addig

„reformpárti” volt.957 Úgy gondolta, a politikai rendszer megreformálható az adott

államkereteken belül. Az államcsíny azonban fordulópontot jelentett. Be kellett látnia,

hogy Spanyolország boldogabb jövője kizárólag új államkeretben képzelhető el, és ez

nem más, mint a köztársaság.958 Mint  ahogy  a  tízes  években,  Primo  de  Rivera

diktatúrája alatt is kiállt Azaña az értelmiség politikai szerepvállalása mellett. 959

Tiltakozásként megalapította a Köztársasági Akció elnevezésű pártot és 1925

májusában adta programnyilatkozatukat. Ez volt az erősödő köztársasági mozgalom

első nyilvános fellépése.960 Az elkövetkezőkben különböző akciókat szerveztek,

melyeket a hatalom egyre nagyobb ingerültséggel figyelt. 1926. február 11-én

megünnepelték az 1873-as köztársaság kikiáltásának évfordulóját. A Köztársasági

Akció tehát szerepvállalásával a republikánus politikai mozgalom és a szerveződő

baloldal katalizátorává, Azaña pedig ennek emblematikus személyiségévé vált.

1931-ben hadügyminiszter, majd miniszterelnök (1931-1933). 1936 és 1939 között

a Második Köztársaság második elnöke volt. Mint a Második Köztársaság vezető

figurája, a polgárháború elvesztésével és a Franco-rendszer hatalomra kerülésével

menekülnie kellett. A franciaországi Montauban-ban halt meg 1940-ben.961 Érdekes

vonása életének, hogy markáns politikai pályája miatt szellemi alkotásairól szinte

953 Uo. 491. o. QL
954 Genoveva García Queipo de Llano – Javier Tusell: Azaña contra Primo de Rivera. In: Historia-16,
58, 27. o..
955 Egido León: id. m. 236. o.
956 Queipo de Llano: id. m.  42. o.
957 Uo. 45. o. QL
958 Uo. 46. o. QL
959 Bahamonde: id. m. 509. o.
960 José García: id. m. 107. o.
961 http://www.trazegnies.arrakis.es/bioazana.html (2006.07.12.)
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megfeledkeztek. Pedig írt regényt, drámát (nem túl jót), irodalmi életrajzot, esszét,

rengeteg tárcát, recenziót. Életrajzának ezt az oldalát mostanában élesztgeti egy-két

spanyol történész.962

Ramón Pérez de Ayala (Oviedo, 1880-Madrid, 1962)

 „A politika elviselhetetlen betegség;

 a katonai diktatúra, mint gyógyszer

azonban rosszabb, mint a betegség”

(Ramón Pérez de Ayala)

Író, költő. Költészetben, esszé- és regényírásban is maradandót alkotott. A „98-as

generáció” örökségének továbbvivője. Unamunón és az Azaña által szerkesztett

España című lapon kívül ő tekinthető a Primo de Rivera-rendszer egyik

legmarkánsabb ellenzőjének.

Oviedóban született, tehetős családban nőtt fel. Jogot tanult és tanulmányai során

Angliába, Németországba és Itáliába is eljutott.963 A jezsuitáknál tanult, mégis

antijezsuita pamfletjével aratta első irodalmi sikerét (La vida en un colegio de jesuitas,

1910). A progresszív Szabadoktatási Intézmény ideológiáját érezte magáénak. Az

államcsíny megtörténtekor éppen Portugáliában tartózkodott, de hazatérése után

rögtön rendszerellenes cikkeket kezdett el publikálni.964 Elutasított minden diktatúrát,

még inkább, ha militarista jelleget öltött. Ismerte a portugál helyzetet, ahol 1917-ben

Sidónio Pais vezetett be katonai diktatúrát, nagyjából-egészében Primo de Riveráéhoz

hasonló törekvésekkel. Ott a diktatórikus kísérlet a diktátor meggyilkolásához

vezetett, és az ország anarchiába süllyedt.965 „A politika elviselhetetlen betegség; a

katonai diktatúra, mint gyógyszer azonban rosszabb, mint a betegség” – vonta le a

konzekvenciát.

Számos olyan értelmiségi felfogásával ütközött tehát a véleménye, aki

megfontolandónak tartotta egy átmeneti diktatórikus rendszer bevezetését a liberális

államhoz vezető úton.966 Pérez de Ayala számára ez elítélendő álláspont, mert a

katonai diktatúra az állam szétbomlásához vezet. Véleménye szerint ugyanis a

962 Egido León: id. m. 240. o.
963 http://www.elpelao.com/letras/1864.html (2006.07.12.)
964 Queipo de Llano: id. m. 48. o.
965 Sidónio Pais uralmáról lásd Harsányi Iván: Az Ibériai-félsziget… 51 o.
966 Queipo de Llano: id. m. 48. o.
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hadseregnek teljesen apolitikusnak kell lennie., Nem avatkozhat a kormányzat

feladataiba, az ország megvédése a kötelessége.967

Pérez de Ayala antimilitarizmusán kívül monarchiaellenes is volt. Álláspontját

cikksorozatban fejtette ki 1923 decemberében egy argentin lapban.968 Mindenekelőtt

azért hibáztatta a királyt, mert beavatkozott a politikába. Az értelmiségről úgy

nyilatkozott, hogy létezik egy nagy passzív Spanyolország és egy kis aktív

Spanyolország. Ez utóbbi viszi előre az ország ügyeit.

1925 nyarán újabb cikkekben írta meg, hogy a spanyol értelmiség eljutott annak

felismeréséig, hogy számára a monarchia minden rossz okozója. Állítása szerint ez a

vélemény nemcsak köztársaságpárti tudósok, tanárok, diákok, írók és művészek

körében terjed mindinkább. Ezek után óriási politikai jelentősége volt annak, amikor

köztudottan ellenzéki létére 1928-ban a Spanyol Királyi Akadémia tagjává

választották.969

A Második Köztársaság idején londoni nagykövet volt, majd a polgárháború

kitörésekor Buenos Airesbe emigrált, ahol 1954-ig tartózkodott. Ekkor tért vissza

Spanyolországba. 1962-ben Madridban hunyt el.970

Vicente Blasco Ibáñez (Valencia, 1867-Menton, 1928)

„Ritkán lát az ember ily gyors karriert. Ahol Spanyolország háborúzott, ő ott volt. Ennek ellenére az

emberek még mindig Miguelito Primo de Riverának hívják, azaz Misikének, noha altábornagy és

önkényesen kormányozza egész Spanyolországot.” 971

(Vicente Blasco Ibañez)

Regényíró. Kora népszerű és termékeny szerzője, „spanyol Zolának” is nevezték.

Életrajza bővelkedik a regényes elemekben.

Valenciában született és ifjúkorában csatlakozott a köztársasági mozgalomhoz és az

antimonarchista napilap, az El Pueblo kiadója lett.972 16 évesen egy madridi tárcaíró

titkára lett. 1889-ben száműzték Párizsba, köztársasági propaganda terjesztése miatt.

967 Uo. 49. o. QL
968 Uo. 50. o. QL
969 Uo. 402. o. QL
970 http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2133 (2006.07.12.)
971 Rubio Cabeza: id. m. 22. o.
972 Alvar – Mainer – Navarro: id. m. 361. o.
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1891-ben Valenciában megalapította az El Pueblo című lapot.  Ez  lett  a  radikális

politikai mozgalom, a „blaszkizmus” orgánuma. A Radikális Párt valenciai

szervezetének alapítója. 1896-ban politikai okokból letartóztatták és két év

kényszermunkára ítélték. A Köztársasági Párt színeiben bejutott a parlamentbe.973

Az Apokalipszis négy lovasa (1916) című németellenes regénye az Egyesült

Államokban bestseller lett. Több ízben volt országgyűlési képviselő. Nemzetközileg

elismert regényíróként Primo de Rivera puccsa előtt nem volt a tábornok ellen,

ugyanis átmenetileg szakított a politikával. Utóbb mégis kulcsszerepet játszott az

ellenzék soraiban.974 Egy évig dilemmázott, hogy visszatérjen-e a közéletbe,

mondván, nem ismeri eléggé az aktuális spanyol helyzetet. 1924. októberében a Le

Quotidien című francia lapban jelent meg első állásfoglalása, mely inkább volt

monarchia-, mint diktatúraellenes.975 E tekintetben különbözött a leginkább a

felfogása Unamunóétól.

Önmagát egyszer romantikus, máskor konzervatív köztársaságiként definiálta. A

kormánypárti sajtó viszont „a haza ellenségének” nevezte.976 Óriási propagandát

fejtett ki a diktatúra ellen, hatalmas volt az aktivitása, és nem utolsósorban pénzelni is

tudta a vállalkozásait. Saját költségén jelentetett meg cikkeket, indított folyóiratot.

Háromezer példányban juttatta át monarchia- és diktatúraellenes röpiratát a francia–

spanyol határon, kiépített ügynökhálózat és két repülő segítségével.977 A röpirat

éjfekete képet festett a monarchiáról, és magáról a királyról, akit a szerző állami

pénzből történő meggazdagodással és németbarátsággal vádolt, valamint az afrikai

katonai katasztrófák legfőbb felelősének tett meg.978 Szerinte „Spanyolország minden

bajának a király az oka, aki még a militarista brutalitásnak is szabad utat engedett.”979

Úgy látta: a direktórium mindenben kudarcot vallott, a rendszer nem más, mint az

olasz diktatúra karikatúrája. „Ugyanakkor Misi [sic!] alapjában véve nem rossz ember.

973 http://es.geocities.com/netmundoweb/blascoibanez/blascoibanez.htm (2006.07.12)
974 Le Quotidien 1924. október 2. o. Idézi: Queipo de Llano: id. m. 147. o.
975 Uo. 150. o. QL
976 Shlomo Ben-Ami, 1983: id. m. 73. o.
977 Queipo de Llano: id. m. 153. o.
978 López Martín, 1995: id. m. 210. o.
979 Queipo de Llano: id. m. 155. o.; Vö.: López Martín, 1995: id. m. 210. o.
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Mindezidáig még nem ölt meg senkit, de véleményem szerint nem is lenne képes egy

Matteotti-gyilkosság megrendezésére.”980

A diktatúra veszélyét abban látta, hogy „példát mutat a nagyvilágnak, különösen

Latin-Amerikának, ahol hagyománya van az ilyen és ehhez hasonló

kormányformáknak”. A megoldást a köztársasági államforma jelentheti, mely szerinte

a békét és a békés együttélést hozza majd el.981

A röpirat 1924 decemberében lépte át a spanyolországi királypárti sajtó ingerküszöbét.

Azonmód élesen kikeltek Blasco ellen,982 és védelmükbe vették a királyt, igyekezve

módszeresen cáfolni a röpirat minden egyes pontját. A botrány azonban tovább

gyűrűzött, mivel ismert konzervatív személyiségek felháborodottan utasították vissza

Blasco vádjait, és a király pártjára álltak.

Érdekes módon Blasco ellen a röpirat miatt Franciaországban indítottak bűnvádi

eljárást 1925 januárjában. Edouard Herriot francia miniszterelnök szimpátiájáról

biztosította Blascót, és megpróbálta elsimítani az ügyet. Amikor viszont elhangzott

XIII. Alfonz nyilatkozata arról, hogy lemond a Blasco elleni jogi eljárásról, Herriot

kijelentette: „a spanyol király hitet tett liberalizmusáról”. Az ügyre jellemző, hogy a

párizsi spanyol nagykövet, José María Quiñones de León ekképpen nyilatkozott szűk

baráti körben: „Az a legszörnyűbb az egészben, hogy amit Blasco leírt, annak minden

szava igaz.”983

Amilyen nagy port vert fel Blasco antimonarchista ellenállása, olyan gyorsan

csendesült el a vihar körülötte.984 A további hónapokban is rengeteget és

önfeláldozóan dolgozott, de látva a spanyolországi értelmiség tehetetlenségét, kezdett

kiábrándulni. Ezt jól jelzi, hogy XIII. Alfonz ellen indított hadjárata után 1926-ban

már alkotmányos monarchiát is el tudott képzelni Spanyolországban.

1928-ban halt meg Franciaországban. Márai Sándor így ír róla Egy polgár

vallomásai című könyvében:

980 Utalás az olasz fasiszta párt aktivistái által 1924. június 10-én meggyilkolt szocialista politikusra,
Giacomo Matteottira. Erről lásd Ormos Mária: Matteotti meggyilkolása és az olasz munkásmozgalom.
In: A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. Kossuth Könyvkiadó, 1975. 191-202. o. , -
Queipo de Llano: id. m. 156. o.
981 Uo. 156. o. QL
982 Ben-Ami: La dictadura… 111. o.
983 Cassassas: id. m. 126. o
984 García Queipo de Llano: id. m. 164 o.
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„Vicente Blasco Ibáñez (…) az emigrációnak híres és rokonszenves írója, Alfonz

király személyes ellenfele és szenvedélyes pamfletista, ez a spanyol Jókai nem érhette

meg küzdelmei diadalát – meghalt a provence-i „Rózsák kastélyá”-ban, kevéssel a

spanyol forradalom előtt. Ibáñezt tisztelték és szerették honfitársai, a száműzött

filozófusok és katonatisztek (…), mégis, ő volt a vezér, mindenki elismerte, különös

alárendeltségben engedelmeskedtek neki a kiválóbb szellemek és jellemek is.”985

Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 1889-Buenos Aires, 1970)

 „ A hazafiságot nem szabad

 összekeverni a jobboldali nézetekkel.”986

(Luis Jiménez de Asúa)

Jogász, egyetemi tanár, politikus. Madridban született, itt végzett jogi

tanulmányokat, majd a Madridi Egyetemen oktatott büntetőjogot.987

Unamuno egyik csodálója volt. Eleinte nem lépett fel közvetlenül a rendszer ellen,

Unamuno száműzetése ellen azonban protestált. 1925 márciusában, a Madridi

Egyetem dísztermében tartott beszéde tette híressé. Ekkor szállították ugyanis haza

Rigából Ángel Ganivet spanyol író (a ’98-as nemzedék korai alkotója) földi

maradványait, hogy méltóképpen eltemessék spanyol földbe. A kormányzati sajtó

megpróbálta Ganivet-et jobboldalinak beállítani, ez ellen tiltakozott Jiménez de Asua:

„Ganivet hazafi volt, de nem tartozott a jobboldalhoz. A hazafiságot nem szabad

összekeverni a jobboldali nézetekkel.”988

Jiménez de Asúa sok fejfájást okozott a diktatúrának, mert egyetemi előadói útjai

során – Luis Araquistainhoz hasonlóan989 – a diktatúra és Primo de Rivera rossz hírét

keltette az óceán másik oldalán.990 Cikkeket írt ottani újságokba, melyekben

985 Márai Sándor: id. m. 320. o.
986 García: id. m. 107. o.
987 http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jim%C3%A9nez_de_As%C3%BAa (2006.07.12.)
988 García: id. m. 107. o.
989 Egy kubai előadásán 1927. május 12-én a diktatúrát tragikomédiaként aposztrofálta, a diktátort pedig
Falstaffhoz hasonlította. Hangsúlyozta, hogy nem ért azzal egyet, hogy a nemzet ügyei külföldön nem
tárgyalhatók. Egy nemzetnek joga van a közügyeihez, és ha otthon nem engedik, külföldön kell
kitergetni a szennyesét. Luis Araquistain: El ocaso de un régimen. Editorial España, Madrid, é.n., 209-
225. o.
990 Queipo de Llano: id. m. 224. o.



309

leplezetlenül kimondta diktatúra-ellenes véleményét. A latin-amerikai értelmiség

természetesen a védelmére kelt.991

Az argentin sajtóban megjelent cikkek hatására az ottani értelmiségi körökben is

szárnyát bontotta spanyol mintára egy értelmiségi mozgalom. Ez az esemény lett az

oka, hogy Ramiro de Maeztut, enyhítendő a hatást, a király kinevezte argentin

nagykövetnek.992

Jiménez de Asúa rendszerellenes megnyilvánulásainak meglett az eredménye:

amikor 1926-ban visszatért hazájába, száműzték a marokkói spanyol protektorátushoz

tartozó Chafarinas-szigetekre. Primo de Rivera úgy nyilatkozott, hogy „az állam

pénzelte emberek idegen országokban ne nyilatkozzanak elítélően a kormányzatról,

hiszen az ember elsőként spanyol és csak azután értelmiségi”.993

A hitelesség kedvéért hozzá kell tennünk, hogy Jiménez de Asúa nem sokáig ette a

száműzetés keserű kenyerét társaival, Francisco de Cossio íróval és Arturo Casanueva

santanderi ügyvéddel; pontosan 15 napig maradt érvényben a büntetése, amit 1926.

május 17-én, a király születésnapján hirdetett közkegyelem keretében függesztettek

fel.994 Az esetet az értelmiség egy része úgy értelmezte, hogy a diktátor

erélytelenségéről árulkodik.995 Jiménez de Asúa száműzetésének napjait pedig Notas

de un confinado (Egy kitelepített feljegyzései) című művében örökítette meg. A

kézirat 1930 januárjáig nem jelenhetett meg.996 A Nueva Historia nevű kiadóvállalat a

húszas évek végén több olyan könyvét is kiadta, melyek terjedelmüknél fogva nem

estek az előzetes cenzúra hatálya alá. A könyvek rejtekéből azután tovább támadta a

továbbra is ádáz ellenségnek tartott diktatúrát, az előzetes cenzúrát és terjeszthette a

hatalomnak nem kedves nézeteket. Jó példa erre az általa a Murciai Egyetemen

megszervezett és nagy botrányt keltő konferencia, melyen többek között az

eutanáziáról is szó volt. A konferencia anyaga 1928-ban szintén megjelent könyv

alakban.997

1931-ben belépett a Spanyol Szocialista Munkáspártba, majd az Alkotmányozó

Nemzetgyűlés tagja lett. 1936-ban az országgyűlés alelnöke. A polgárháború évei alatt

991 José Carlos Mariátegui: Figuras y aspectos de la vida mundial II. Amauta, Lima, 1970. 75. o.
992 Queipo de Llano: id. m. 225. o.
993 Uo. 226. o.; Vö. Rubio Cabeza: id.m. 255-256. o. QL
994 López Martín, 1995: id. m. 214. o.
995 Queipo de Llano: id. m. 272. o.
996 López Martín, 1995: id. m. 214. o.
997 Santonja: id. m. 208. o.
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Lengyelországban és Csehszlovákiában látott el köztársasági feladatokat, továbbá

Spanyolországot képviselte a Népszövetségben. 1939-ben Argentínába emigrált, a

Córdobai és a Buenos Aires-i egyetem büntetőjogi tanszékének professzora lett. 1962-

ben az emigráns köztársaság elnökének választották. Ezt a tisztséget élete végéig

betöltötte.998 Amikor 1966-ban Onganía tábornok megragadta a hatalmat, Jiménez de

Asúa tiltakozásképpen lemondott egyetemi katedrájáról, és hátralévő éveiben az

írásnak szentelte magát.

Ramón María del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, 1869-Madrid, 1936)

 „Valle-Inclán az egyetlen kortárs író, aki nem írt könyveket

a nemzeti problémákról és mégis, mily mélységes patriotizmus

sugárzik életműve minden lapjáról!”999

(Sainz Rodríguez)

Galíciai származású regényíró, költő, drámaíró, továbbá esszéista, újságíró,

novellaíró, eredeti nevén Ramón Valle y Peña.

Középosztálybeli, liberális családban nevelkedett. Santiago de Compostelában

hallgatott jogot, de nem fejezte be az egyetemet irodalmi ambíciói miatt. Madridban

kapcsolatba lépett a „98-as nemzedék” tagjaival.

A „98-as nemzedék” egyik tagjaként ő szolgált modellként az új generációk

számára. Az első modernista író, aki kora spanyol társadalmáról szatirikus formában

írt. Avantgárd műfaja az esperpento (=csúnya figura), melynek hősei torzított tükrön

keresztül néznek az olvasóra.1000 Művei egyben karikatúrák is, melyek a fennálló

társadalmi és politikai rendszer elé tartanak görbe tükröt. Emiatt szembekerült Primo

de Rivera diktatúrájával. A bohémélet fényei1001 című munkájában jelenik meg az

esperpento definíciója: „a klasszikus hősök szívesen sétálgattak a Gato utcában”,

mely népszerű madridi utcán torzító tükrök sokaságát állították fel.1002 1922-ben

Mexikóban járt; egyes műveinek alapanyaga ottani élményeiből táplálkozik.

998 http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jim%C3%A9nez_de_As%C3%BAa (2006.07.12.)
999 Queipo de Llano: id. m. 381. o.
1000 http://buscabiografias.com/cgi-bin/verbio.cgi?id=1767 (2005.07.27.)
1001 Ramón María del Valle-Inclán: Luces de bohemia. Madrid, 1929.
1002 Alvar – Mainer – Navarro: id. m. 369. o.
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Valle-Inclán fennállásától kezdve szemben állt a diktatúrával. Unamunótól abban

különbözött, hogy őt nem hatotta át vallásos aggodalom. Voltak közös vonásaik:

mindketten személyesen küzdöttek a diktátorral és a királlyal; egyikük sem vállalt

szerepet semmiféle akkori politikai csoportosulásban (igaz, Valle-Inclán részt vett

1927-től a köztársasági szövetség létrehozásában, de ez nem tekinthető a szó

klasszikus értelmében vett pártpolitizálásnak1003), s mint ízig-vérig liberálisok, a

bőrükön érezték a diktatúra korbácsütéseit.

A húszas években alkotói pályája csúcsán járt. 1926 elejétől szivárgott be írásaiba a

politika, egyre harcosabban kelt ki a diktatúra ellen. Emiatt be is börtönözték.1004

Nemcsak a diktatúrával szállt szembe, az ellenzék tagjait is némi kritikával illette. A

bohózat műfaja megadta neki a lehetőséget, hogy kifejezze politikai különállását.

Híres műve, a Banderas, a tirannus, melyet 1926-ban egy folyóiratban közölték le

több folytatásban, majd könyv formájában is kiadták. Tízezer példány jelent meg

belőle, de első pillantásra senki nem fedezett fel benne aktuálpolitikai párhuzamokat,

hiszen latin-amerikai témát dolgozott föl.1005 A figyelmesebb szemlélő azonban

észrevette a finom párhuzamokat, és a diktátor elleni kritikát. Az 1927 nyarán

megjelent A kapitány lánya című könyve már jóval direktebb és radikálisabb

diktátorellenességet és a katonai kasztot érintő kritikát tartalmazott, emiatt a hatóságok

a művet azonnal elkobozták. Ezek után nem csoda, hogy a diktatúra hátralévő éveiben

tollát fegyverként forgatta a diktatúra és a monarchia ellen.1006 Emiatt  megjárta  a

madridi börtönöket is 1929-ben,1007 mégpedig azért, mert egyik színpadi műve  – A

bohémélet fényei – egyes jelenetei miatt pénzbüntetésre ítélték, aminek kifizetését

megtagadta.1008

A Második Köztársaság idején aktívan politizált, de közéleti tevékenysége mellett

írói hivatását is gyakorolta. A polgárháború kitörését azonban nem érte meg, mert

1936 első napjaiban elhunyt rákban.

1003 http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle-Incl%C3%A1n
(2006.12.28.)
1004 Queipo de Llano: id. m. 379. o.
1005 López Martín, 1995: id. m. 221. o.
1006 Queipo de Llano: id. m. 387. o.
1007 López Martín, 1995: id. m. 221. o.
1008 http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle-Incl%C3%A1n
(2006.12.28.)
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A szövetségesek

Eduardo Callejo de la Cuesta (Madrid, 1875-1950)

Eduardo Callejo, a jogász, politikus és oktatásügyi miniszter személye és

életpályája különös fontosságú, mert a teljes oktatási rendszert megreformáló

koncepcióval lépett fel és a diktatúra ellenfelei is sikeresnek értékelik iskolaépítési

erőfeszítéseit és egyes reformjait. Az 1925 decemberétől felálló Polgári

Direktóriumban akadtak ideológiai szempontból az oktatási miniszternél

karakteresebb, ill. frekventáltabb szaktárcát birtokló személyiségek is. Eduardo

Callejo azonban a Közoktatási Minisztérium 1900-as felállítása óta elsőként maradt

hivatalában több mint négy évig, tehát oktatáspolitikai elképzeléseit a XX. század első

harminc évében elsőként valósíthatta meg többé-kevésbé maradéktalanul, és

leghosszabb ideig tarthatta érvényben.

1875-ben született Madridban. Középiskolai tanulmányait Cáceresben végezte, itt

érettségizett 1893-ban. 1897-ben a Valladolidi Egyetemen szerezte jogi diplomáját.

Doktorrá avatásával egyúttal egyetemi tanársegédi kinevezést kapott.

A következő években sikerült jó állásokat betöltenie. 1899 és 1912 között a Banco

Castellano (Kasztíliai Bank) tanácsadójaként dolgozott. Eközben 1902-től

tárgyalótermi titkár volt a Sevillai Bíróságon, miközben Valladolidban sikeresen

építette ügyvédi pályáját. 1912-ben visszakerült a felsőoktatásba, a Valladolidi

Egyetemen kapott egyetemi katedrát, ahol ettől kezdve természetjogot oktatott.

Életében jelentős fordulatot 1923-ban Primo de Rivera diktatúrája hozott.

Mindaddig távol tartotta magát a tevékeny politizálástól, aktív közéleti tevékenység

nélkül figyelte az események alakulását. Primo de Rivera pártja, a Hazafias Szövetség

születésénél azonban már ott bábáskodott barátjával, Ángel Herrera Oria katolikus

közíróval, lapszerkesztővel együtt1009 és elsők között csatlakozott a szervezethez,

amelynek valladolidi elnöke lett.1010

A Polgári Direktórium megalakulásával Primo de Rivera meghívta kormányába, és

őt kérte fel az oktatásügyi miniszteri posztra, a katolikus körök nagy megelégedésére.

1925. december 4-e és 1930. január 30-a között töltötte be ezt a pozíciót.

1009 Jordano de Pozas: id. m. 15. o.
1010 Callejo: id. m. 78. o.
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A XX. században ő volt Spanyolország 36. közoktatásügyi és kultuszminisztere.1011

Előtte  két  évig  a  Katonai  Direktórium  során  –  mint  más  miniszteri  székeket  –,  nem

töltötték be e posztot sem, miután Joaquín Salvatella Gidert, a diktatúra előtti utolsó,

Manuel García Prieto vezette kormány oktatási minisztere 1923. szeptember 16-án

távozott hivatalából.1012 Salvatella Gidert 1923 nyarán úgy nyilatkozott a Liberal című

lapnak, hogy meggyőződése szerint be kell vezetni a katonai diktatúrát, mégpedig a

szeparatizmus és a terrorizmus leküzdése, és az annual-i katasztrófa körül kibontakozó

politikai felelőskeresés problémáinak a megoldása érdekében.1013

Kinevezése után Callejo otthagyta egyetemi állását, és azonnal munkához látott a

teljességgel koncepciótlan és jövőkép nélküli minisztériumban.1014 Még 1925

decemberében felállították a Felső- és Középfokú Oktatás Főigazgatóságát. Ezzel

egyidejűleg megszűnt a korábbi azonos nevű államtitkárság. 1926 júniusában sor

került a Közoktatási és Képzőművészeti Minisztérium, valamint a Közoktatási Tanács

átszervezésére.1015

Nevéhez fűződik az említett 1926-os augusztusi érettségi reform, az ún. „Plan

Callejo” (Callejo-terv), valamint az 1928-as egyetemi és felsőoktatási reform

törvénybe iktatása.

Eduardo Callejo hivatali évei alatt több ezer népiskola alapítására, ezen belül több

mint 2000 új épület átadására,1016 34 középiskolai tanintézet létrehozására,

kollégiumok építésére került sor. A tanítók száma 4500 fővel nőtt, a gimnáziumi

tanulók létszáma pedig megkettőződött.1017 Ezeken kívül sor került a Salamancai

Egyetem épületének helyreállítására, a Francisco de Vitoria alapítvány létrehozására

stb.1018

1930. január 30-án, Primo de Rivera lemondásával és a diktatúra bukásával az ő

miniszteri hivatala is megszűnt.

A Második Köztársaság kikiáltásakor 1931 áprilisában a várható számonkérés elől

Franciaországba emigrált. Onnan csak 1934 májusában, a megalakult jobboldali

1011 Wwwn/mec.es/2005.11.04./
1012 Uo.
1013 Calleja: id. m. 28. o.
1014 Ángel Bahamonde /szerk./: Historia de España Siglo XX. 1875-1939. Ediciones Cátedra, Madrid,
2000. 467. o.
1015 Díaz de la Guardía, 1986: id. m. 403. o.
1016 Jordano de Pozas: id. m. 20. o.; vö: Tamames – Casals: id. m. 2004. 43. o.
1017 Anderle Ádám: id. m. 110. o.
1018 Jordano de Pozas: id.m. Uo. 20. o.
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kormány által meghirdetett amnesztiarendelet kihirdetése után tért vissza hazájába.

Madridban telepedett le, majd a polgárháború éveit Valladolidban és Segoviában

vészelte át 1936 és 1939 között.

Franco tábornok kezdettől számított az ex-miniszter munkájára és szakmai

hozzáértésére. Callejo 1940 januárjától a Törvénybeiktatási Főbizottság szóvivőjeként

dolgozott, majd 1942 októberétől ugyanennek a szervnek lett az elnöke. 1940

novemberében az Államtanács (Consejo de Estado) állandó tanácsadójának nevezték

ki 1942 szeptemberétől már az Államtanács elnöke,  ezt  a  posztot  kisebb

megszakítással haláláig betöltötte.

1943-ban a Cortés megalakulásával procuradori1019 kinevezést kapott, majd 1945-ben

kijelölték az Igazságügyi Bizottság elnökének. 1946. februárjától a Királyi Tanács

(Consejo Real) tagja lett.

A tudományos életben végzett tevékenységének elismeréseként felvették az Akadémia

tagjai közé, ahol 1948. május 31-én tartotta meg székfoglaló beszédét. A szöveg

nyomtatásban is megjelent A pozitivista jog kapcsolata a természetjoggal címen,

melynek utószava tartalmazza az Eduardo Aunós1020 által elmondott méltatást is.

Eduardo Callejo 75 évesen, 1950-ben hunyt el Madridban. Temetésén az államfő,

Francisco Franco is jelen volt.

Ramiro de Maeztu Whitney (Vitoria, 1874-Madrid, 1936)

 „Vissza kell állítani és feltételekhez kötni a sajtószabadságot, oly módon,

hogy a sajtó információs és véleményközlő funkciója ne jelenthesse

 a nemzeti becsület és tekintély romba döntését.”1021

(Ramiro de Maeztu)

Író. Apai ágon baszk, anyai ágon angol származású. Vitoriában született.

Fiatalkorában több évet töltött el az Antillákon, itt kezdett el ismerkedni Marx

műveivel. A húszas években nézetei radikálisan megváltoztak.

Öt évesen Párizsba került, érettségi tanulmányait szülővárosában végezte.

Tanulmányai befejezése után Kubában élt, a család birtokain segédkezett. 1893-tól

1019 Az 1942-ben létrehozott hivatásrendi gyűlés (cortés) kinevezett tagja.
1020 Egyike azon politikusoknak, akik személyükkel összekötik Primo de Rivera diktatúráját és a
Franco-korszakot, mivel mindkét rendszerben betöltött miniszteri posztot.
1021 Queipo de Llano: id. m. 435. o.
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újságíróként dolgozott Bilbaóban, majd Madridban. Itt ismerkedett meg a „98-as

nemzedék” tagjaival. 1898-ban harcolt az amerikaiakkal vívott háborúban.

Spanyolország utolsó tengerentúli gyarmatainak elvesztése egész pályáját

meghatározta. 1905 és 1919 között Londonban élt. A madridi értelmiség körében

képviselt súlya vitathatatlan volt, egyszersmind a legvitatottabb közszereplők közé

tartozott.1022

A latin-amerikai élet ismerőjeként a spanyol nemzeti és faji gondolat, az

Hispanidad (világspanyolság) filozófusa,1023 aki hosszú ideológiai utat járt be:

baloldalról indulva, a külföldi egyetemeken megismerve az európai eszmék

fejlődéstörténetét, a diktatúra pártolójaként eljutott a buenos aires-i nagyköveti

posztig. Vagy ahogy Madariaga ír róla: „az értelmiségi anarchizmustól elindulva, a

liberalizmuson, Nietzschén és a szocializmuson át eljutott a tekintélyelvűségig és a

katolikus ortodoxiáig”.1024

Felfogása szerint a spanyol nyelv és kultúra az a kapocs, mely összeköti a világ

spanyolságát. 1918. október 12-től évi rendszerességgel megünneplik a

Világspanyolság Napját (Día de la Raza), mely egyben Amerika felfedezésének

napja.1025

A kormányformákat tekintve Maeztu két pólust jelölt meg, az USA-ban

megvalósult liberális demokráciát és a Szovjetunióban létrejött bolsevista diktatúrát.

Ezek között helyezkednek el az autoriter kormányformák. Fontos volt számára, hogy

egy diktatúra osztályharcellenes legyen.1026 Nézetei  szerint  vissza  kell  térni  a

vallásossághoz és a klasszicizmushoz, tehát azokhoz a XVIII. századi ideákhoz,

melyeket a XIX. század romanticizmusa lerombolt. Ez a pozitív tendencia – úgy vélte

– már néhány országban megvalósulóban van: ilyen Olaszország, Lengyelország,

Spanyolország, Görögország és Portugália. (Tehát minden állam, ahol már kialakult a

tekintélyelvű uralmi rendszer).1027

1022 Uo. 240. o. QL
1023 Harsányi Iván: A Franco-diktatúra születése. A Franco-rendszer keletkezése és a spanyol
munkásmozgalom 1939-1939. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988. 152. o.
1024 Abellán, 1989: id. m. 198. o.
1025 Szilágyi I.: id. m. 92. o.
1026 Queipo de Llano: id. m. 431. o.
1027 Uo. 434. o. QL
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A legismertebb értelmiségiek közül ő volt az, aki nyíltan kimutatta lelkesedését

Primo de Rivera rendszere iránt.1028 Csatlakozott a rendszer hivatalos egypártjához, a

Hazafias Szövetséghez, majd a Primo-féle félhivatalos lap, a Nación munkatársa

lett.1029 Az államcsíny első hónapjaiban cikkeivel támadta a „régi politikát”, ami

egyelőre  nem  azt  jelentette,  hogy  elveti  a  liberális  rendszert,  a  demokráciát  és  a

parlamentarizmust, csupán ezek addigi spanyolországi megvalósulásával állt

szemben.1030 A diktatúrát egyfajta szükségszerűségnek tekintette, mely megteremti az

ország belső összetartozás-tudatát, újrateremti a nemzeti lelkiismeretet.1031 A diktatúra

megmentő szerepe egyébként az egész tekintélyelvű jobboldal elmélete volt. Maeztu

meglátása szerint ebben a kormányzatban tulajdonképpen a „98-as nemzedék”

politikája valósult meg.1032 Ez az állítás természetesen fölöttébb vitatható annak

tükrében, hogy e nemzedék mennyire sokrétű volt. 1923 őszén több cikket írt, több

előadást tartott, amelyekben nyílt támogatásáról biztosította a diktatórikus

rendszert.1033

Akkoriban jelent meg Oswald Spengler A nyugat alkonya című könyve, melyet

elemezve Maeztu arra a következtetésre jutott, hogy mindez egyben a liberalizmus

hanyatlása. Ez azért következett be, mert kora generációi vallástalanokká lettek, és

elfeledkeztek a tradicionalizmusról. A katonai kormányzat Maeztu véleménye szerint

a Katolikus Királyok művét folytatja.1034

A liberális elvekkel végképp csak 1926-27 fordulóján szakított, amikor kifejtette

rendpártiságát, és a diktatúra 3 és fél évét értékelve arra a következtetésre jutott, hogy

sokak számára a régi rendetlenség volt a rend, és a mostani rend a rendhagyó. Pedig a

diktatúra a legjobb fegyver a bolsevik veszély ellen.1035 Arra a végkövetkeztetésre

jutott, hogy a liberalizmus már nem egyeztethető össze a nacionalizmussal: a 19.

században kötött szövetségüket föl kell mondani. Ekkor szakított a legnagyobb

1028 Uo. 69. o. QL
1029 Velázquez Cueto: id. m. 64. o.
1030 Queipo de Llano: id. m. 69. o.
1031 Uo. 70. o. QL
1032 Uo. 71. o. QL
1033 Uo. 73. o. QL
1034 Uo. 75. o. QL
1035 Ben-Ami: La dictadura... 122. o.
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liberális napilappal is, az El Sol-lal, amelynek hosszú éveken át volt munkatársa.1036 A

La Nación című kormánylapnak továbbra is munkatársa maradt.1037

Mint az eddigiekből kiviláglik, a rendszer egyik leglelkesebb híve, de a fasizmus

radikalizmusáig soha nem jutott el. A diktatúrát fenntarthatónak vélte a fasizmus

forradalmisága nélkül.1038

A rendszer iránti elkötelezettsége, latinamerikanizmusa, az ottani sajtóban való

befolyása és Primo de Rivera rendszeres dicsőítése megérlelte számára a politikai

gyümölcsöt; az akkor még egyetlen létező dél-amerikai nagykövetségre, Buenos

Airesbe nevezték ki nagykövetnek 1927 decemberében. Az eseményt mind a hazai,

mind a tengerentúli sajtó többsége pozitívan fogadta.

Kinevezéséhez egyértelműen pragmatikus okok vezettek; a rendszer ideológiai

támaszaként kellett képviselnie a spanyolországi új értelmiséget.

Diplomáciai pályafutása a vártnak megfelelően alakult; a diktatúra bukásával ő is

beadta a lemondását 1930 januárjában. Mivel választ nem kapott, februárban visszatért

Spanyolországba, és a király is jóváhagyta leköszönését.

Ezek után is fontos szerepet játszott Madrid közéletében.1039 A Második Köztársaság

idején az Acción Española című jobboldali sajtóorgánum szerkesztője, majd

igazgatója volt. 1934-ben publikálta leghíresebb és legvitatottabb művét Hispánság

védelme címmel. 1935-ben a Spanyol Királyi Akadémia tagja lett. Harcosan kiállt a

konzervatív érdekek védelme mellett, megalapította a valamennyi jobboldali szellemi

és politikai irányzatnak fórumot biztosító ellenforradalmi „Acción Española” című

folyóiratot1040, majd 1934-ben parlamenti képviselőnek választották.1041

1936-ban, a felkelés utáni zavaros napokban köztársaságiak letartóztatták és

kivégezték.1042

1036 Harsányi Iván: Spanyol politikai… 235. o.
1037 La Asamblea Nacional II.: id. m. 173. o.
1038 Ben-Ami: La dictadura… 438. o.
1039 Uo. 460. o. BA
1040 A nagy jelentőségű jobboldali folyóiratról lásd Raúl Morodo: Orígenes ideológicos del franquismo.
Acción Española. Alianza, Madrid, 1985.; Pedro Carlos González Cuevas: Acción Española. Teología
política y nacionalismo autoritario en España. (1913–1936). Tecnos, Madrid, 1998.
1041 Velázquez Cueto: id. m. 64. o.
1042 Salvador de Madariaga: Españoles de mi tiempo. Planeta, Barcelona, 1974. 123. o.
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Eugenio d’Ors (Barcelona, 1881-Vilanova i la Geltrú, 1954)

„Tegnap az autonómiák idejét éltük…

mára úgy tűnik, eljött a hierarchia órája.”1043

(Eugenio d’Ors)

Esszéíró, művészetkritikus és filozófus. 1904-ben szerzett jogi diplomát

Barcelonában, majd 1923-ban bölcsészettudományi doktorátust Madridban. A

Spanyol Nyelvi Akadémia tagja. A katalán Mancomunitat-ban a kultúrpolitikáért volt

felelős (1917-1920)1044, erről a posztjáról lemondott, miután az új elnökkel Josep Puig

i Cadafalch-kal nézeteltérése támadt.

Spanyolországban Maeztuval együtt Eugenio d’Ors kezdte meg az ideológiai

fejlődést a tekintélyelvű jobboldal felé.1045 D’Ors hangvétele azonban soha nem volt

olyan militáns, mint Maeztué.1046 D’Ors is hosszú ideológiai pályát futott be, a katalán

szindikalizmustól jutott el a tekintélyelvű jobboldal álláspontjának egyértelmű

elfogadásáig. Tulajdonképpen úgy jutott el idáig, hogy a liberalizmus helyettesítésére

más doktrínát keresett.

Primo de Rivera államcsínye után Barcelonából Madridba költözött, ahol az A.B.C.

című fővárosi monarchista lapban kezdett el publikálni.1047 Írásainak jellegzetessége,

hogy nem bukkant fel bennük a régi politikai rendszer bírálata, mint azt oly sokszor

láthatjuk Maeztu, Azorín vagy Wenceslao Fernández Flórez publicisztikáiban. Ő az

adott spanyol körülmények között megvalósítható fejlődésben hitt.1048

Sok pályatársával ellentétben nem bízott viszont abban, hogy az átmeneti diktatúra

után beköszönt egy jobb liberális jövendő. Úgy látta, hogy az autoriter politikai

rendszerek kora jött el, számuk egyre növekszik. Az volt a kérdés számára, hogy a

Primo de Rivera-féle diktatúra egybeesik-e ezekkel az autoriter tendenciákkal vagy

sem. Úgy vélte, nem elegendő a diktatúra szimpla berendezkedése, szüksége van

doktrínára is, mely igazolja.1049

1043 Queipo de Llano: id. m. 91. o.
1044 http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/Ors/introd.htm (2005.07.14.)
1045 Queipo de Llano: id. m. 243. o.
1046 González Cuevas: id. m. 279. o.
1047 Queipo de Llano: id. m. 88. o.
1048 Uo. 89. o. QL
1049 Uo. 90. o. QL
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A diktátor és XIII. Alfonz olaszországi látogatása után, 1924 júniusában egy

cikkében hitet tett a fasizmus mellett, melyet a spanyolországi körülmények között is

megvalósíthatónak vélt. A liberális értelmiség többsége emiatt erőteljesen támadta.1050

1926 márciusában írt először a portugál szélsőjobb „luzitán integralizmusáról”1051,

mely nem csupán nacionalista attitűdöt tartalmazott, hanem a régi birodalmi múlt

felélesztésének a törekvését is.

D’Ors monarchista volt, ez jelentette számára a rendet. A katalanizmustól nem volt

nehéz eljutnia a nacionalizmusig, de az autoritarizmusa tradicionális és katolikus

maradt.1052

Tell Vilmos című művének politikai esszenciája éppen az, hogy minden szabadság új

diktatúrát szül, tehát ő a hagyományos tekintélyelvűség mellett tette le a voksát. A

művet a liberális értelmiség és a baloldal nagyon rosszul fogadta.1053

Maeztuhoz hasonlóan ő is kapott politikai szerepet. A hatalom 1926-ban kinevezte

a Társadalmi Iskola professzorának, ahol kultúratudományt oktatott1054, majd 1927-

ben a Nyelvi Akadémia tagjává választották. Még ugyanebben az évben egy Párizsban

székelő nemzetközi értelmiségi intézet spanyol munkatársának delegálták.1055

A Második Köztársaság elején önkéntes száműzetésben élt Párizsban, de 1937-ben

visszatelepült Pamplonába. 1938-tól Sáinz Rodríguez oldalán részt vett a

Spanyolország Intézet felállításában, majd a Franco-rendszer megszilárdulása után

több igen magas kulturális pozíciót töltött be élete hátralévő másfél évtizedében.

1050 Uo. 93. o. QL
1051 Erről az erőteljes ideológiáról lásd Pándi Lajos: A Salazar-diktatúra évei 1926-1961. Századok,
1987. 6. sz. 1061-1100. o.
1052 Queipo de Llano: id. m. 463. o.
1053 González Cuevas: id. m. 280. o.
1054 Uo. 280. o. GC
1055 http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/Ors/introd.htm (2005.07.14.)
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José María Pemán y Pemartín (Cádiz, 1897-1981)

 „Az organikus állam formálja az embereket,

hogy beilleszkedjenek a társadalomba.”1056

(J.M. Pemán)

José María Pemán cádizi születésű katolikus közíró, költő, újságíró. Kiterjedt

irodalmi tevékenységén túl Primo de Rivera rendszerének egyik főideológusa.

Jogi doktorátust szerzett. 23 évesen a cádizi Latin-Amerikai Királyi Akadémia tagja,

1925-ben alelnöke, 1929-tól a cádizi Ateneo elnöke,1057 1935-től a Királyi Akadémia

tagja, majd 1939-1940 és 1944-1947 között igazgatója.1058

Bármennyire a rendszer szövetségesei voltak is Maeztu és d’Ors, nem őket tartjuk a

diktatúra és a Hazafias Szövetség hivatalos ideológusainak. Voltak néhányan, akik

egyáltalán nem rendelkeztek liberális múlttal, mély vallásosságukat és

konzervativizmusukat családjukból hozták magukkal. Kisebb túlzással mondhatjuk,

hogy a „haza, vallás, monarchia” hármasságában nevelkedtek és ezen értékek mentén

élték az életüket.

1925-ben kezdett formálódni egy értelmiségi csoport, részben a La Nación folyóirat

körül, melyből kiemelkedtek az alábbi nevek: José María Pemán, José Pemartín,

Vicente Gay, Manuel Bueno stb. Ők Maeztuval és d’Ors-szal ellentétben az olasz

fasizmusban nem láttak követendő példát, olyan állami dogmatizmusnak tartották,

amely a spanyolországi körülmények közé csak nagy nehézségek árán lenne

átültethető.

Pemán már nem az ausztriai uralkodóház időszakát tekintette példaképnek. 1923-ban,

a Királyi Hispán-Amerikai Akadémián tartott előadásában a spanyol nép „középkori

szabadságjogaival” érvelt, amelyekkel szemben, a „kívánatos spanyol öntörvényűség

helyett, a Katolikus Királyok utáni kor uralkodói, kezdve V. Károllyal, birodalmi

álmokat szőttek”. Ekkor Spanyolország letért az útjáról, s erre az útra kell

visszatalálnia a diktatúrának.1059 Bízott benne, hogy „1923 szeptembere a spanyol

politikai rendszer teljes megújításának kezdete”.1060

1056 Gómez-Navarro: id. m. 417. o.
1057 La Asamblea Nacional. Biografías y retratos de los asambleístas. Volumen I. publicaciones
patrióticas, Madrid, 1927. 63. o.
1058 http://www.arrakis.es/~joldan/peman.htm (2006.07.19)
1059 Harsányi Iván: Spanyol politikai… 232. o.
1060 La Asamblea Nacional I.: id. m. 63. o.
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Ő fogalmazott úgy, hogy „a rend helyreállításához és a gazdasági növekedés állami

beavatkozással történő megvalósításához nem szükségeltetik a szó szoros értelmében

vett politikai ideológia”. Állítását világjelenségekre és jellegzetes spanyol

jelenségekre alapozta. A racionalista kultúra végét látta az első világháború

befejezését követően és a kommunizmus destruktív megoldásait.1061 Így nem maradt

más,  mint  gyakorlati  értékek  az  elvek  helyett:  a  haza,  a  tekintély  és  a  rend.  A  rend

őreinek pedig ellen kell állniuk a kommunista veszélynek. A nemzeti megoldás és a

kommunista megoldás már nem az egykori konzervatív és liberális vita, itt élet-halál

kérdését látja Pemán.1062 1927 júliusában Primo de Rivera kinevezte a Hazafias

Szövetség cádizi vezetőjének.1063

Többek között Ramiro de Maeztuval együtt részt vett a Tanácsadó Nemzetgyűlés

ún. első szekciójában, amely az új alkotmánytervezet kidolgozását célozta meg.1064 Ő

látta  el  az  egykori  külügyminiszter,  de  itt  már  elnöki  szerepet  vállaló  José  Yanguas

Messía mellett a titkári feladatokat.1065 Az egész államot és társadalmat átható

korporatív eszméről vallott nézetei mélyen hathattak Primo de Riverára. Így ír erről:

„A társadalom nem egyének közötti szabad megállapodás, emberek alaktalan halmaza.

A társadalom organizmus, amely természetes úton, gondviselésszerű törvények

szellemében születik és fejlődik. A XIX. századbeli szubjektív és individuális jogokat

fel kell cserélni három felsőbbrendű realitás: a Haza, a Vallás és a Monarchia objektív

jogával. Mivel e három objektív joggal szemben ugyancsak három veszedelem áll,

ezért minden jogától meg kell fosztani a kommunizmust, a szeparatizmust és a

republikanizmust.”1066

Politikai tartalmú könyvei: A Hazafias Szövetség tevékenysége és eszméje című

kötet és a diktátor gondolatait tartalmazó kötete Primo de Rivera

gondolkodásmódja1067 címmel  1929-ben  jelent  meg.  A  harmincas  években  sikeres

színpadi szerző, költészetében is megjelentek politikai tartalmú üzenetek. Regény- és

novellaírói munkássága mellett politikai tárgyú újságírással is foglalkozott.

1061 Gómez-Navarro: id. m. 332. o.
1062 Uo. 333. o. GN
1063 Javier Tusell - Gonzalo Álvarez Chillida: Pemán. Un trayecto intelectual desde la extrema derecha
hasta la democracía. Planeta, Barcelona, 1998. 13. o.
1064 Pemán: El hecho… 5. o.
1065 Gómez-Navarro: id. m. 289. o.
1066 Tusell – Chillida: id. m. 19-21.o. Idézi: Harsányi Iván: Spanyol politikai… 234. o.
1067 Pemán: El pensamiento… id. m.
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Pár évtizeddel később, 1970-ben jelent meg az Ebédeim nagy emberek

társaságában1068, melyben többek között leírja közös ebédjét a diktátorral, mely

történetesen lemondásának napjára, 1928. január 28-ára esett.1069

Monarchista meggyőződése mellett élete végéig kitartott, egy 1939-ben megtartott

konferencián tett felszólalásában határozottan felkérte Francót a monarchia

helyreállítására.1070 Emiatt aztán néhány évre háttérbe szorult, de a Franco-korszak

nagy részében a rendszerhű értelmiség legfelsőbb köréhez tartozott,1071 annak ellenére,

hogy XIII. Alfonz fiának, don Juannak bizalmasa volt. Élete utolsó éveiben egyre

közelebb került a demokratikus átmenet híveinek gondolkodásmódjához, egykori

szélsőjobboldali ideológiáját szépen lassan felváltották bizonyos liberális elvek.1072

José Pemartín Sanjuán (Jerez de la Frontera, 1901-1954)

 „Létre kell hozni a jövő szellemi hadseregének katonáit.”1073

(José Pemartín Sanjuán)

Író. Primo de Rivera diktatúrájának egyik fő ideológusa. A spanyol hagyományos

szélsőjobb legnagyobb híve, José María Pemán unokatestvére, Miguel Primo de

Riverához is szoros rokoni szálak fűzték.1074 Írásaiban védte a diktatórikus rendszert

és támadta annak ellenzőit. A Franco-korszakot jellemző nemzeti katolicizmus csírái

az ő politikai-filozófiai munkáiban jelentkeztek elsőként. A harmincas évek spanyol

szélsőjobboldali politikájának egyik legfontosabb alakja volt.

Primo de Rivera diktatúrájáról szóló főműve 1929-ben készült el, A spanyol

diktatúra történelmi értékei címmel, melyhez az előszót maga a diktátor írta. Állítása

szerint gyermekkora óta ismeri és nyomon követi José Pemartín – akit ők a családban

Pepe Pemartínnak hívnak Andalúziában – írói munkásságát.1075

Szinte egész életében együtt dolgozott José María Pemánnal, mint a Hazafias

Szövetség fő ideológusai, mégis mutatkoztak eltérő vonások az ideáljaikban. Pemán

1068 José María Pemán: Mis almuerzos con gente importante. Madrid, 1970.
1069 Chillida: id. m. 32. o.
1070 González Cuevas: id. m. 379. o.
1071 http://www.answers.com/topic/jos-mar-a-pem-n (2006.07.19.)
1072 Pemán gondolkodásmódjának változásairól lásd bővebben: Tusell - Chillida: Pemán….id.m. és
Chillida: José María Pemán…id.m. című könyveit.
1073 Pemartín: id. m. 418. o.
1074 Harsányi Iván információja
1075 Pemartín: id. m. 9. o.
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nem zárkózott el mereven az alkotmányos formáktól, míg Pemartín véleménye szerint

„a liberalizmus szükségszerűen kommunizmusba torkollik”, ezért elutasítja az

általános választójogot és az egységes és modern tekintélyelvű államformát tartja

szükségesnek.1076 García Queipo de Llano megfogalmazása szerint mindketten

„állhatatosan publikáltak együtt az 1925-ben létrehozott kormányzati lapban is, a La

Naciónban”.1077 Fenti könyvében a „Primo előtti Spanyolországot hatalmas nagy sivár

sivataghoz” hasonlítja, mely 1929-re szinte Édenkertté változott, ahol virágzik a

gazdaság és a szellemi kultúra.1078

Pemartín így írt a diktatúráról 1933-ban: „Primo de Rivera diktatúrája zseniális

kísérlet volt arra, hogy visszatérjünk a genuin spanyol megoldáshoz… Ám kevéssé

tisztázott, kevéssé összeszedett, jobboldali értelmiségünk által rosszul vezetett,

szétszórt, egoista, álmatag kísérlet. Ezért vallott kudarcot mint fenntartható politikai

képződmény, bár nem mint dicső történelmi esemény. Így hát mindig fő

vonatkoztatási pontunk marad, amelyhez mérhetjük a spanyol XX. század kezdetének

politikai történetét.”1079

A Második Köztársaság ideje alatt háttérbe szorult. A diktátor fiának, José Antonio

Primo de Riverának hű szövetségeseként tevékenykedett.1080 A polgárháború ideje

alatt a formálódó Franco-rendszerben aztán újból magas pozícióba került. 1937-ben –

már mint a Felső- és a Középfokú Oktatási Szolgálat vezetője  - ekképpen

nyilatkozott:

„A hivatalos oktatásban dolgozók talán 75%-a is elárulta – ki nyíltan, ki

fondorlatosan; ők a veszélyesebbek – a nemzeti ügyet. Egy elkerülhetetlen tisztogatás

majd csökkenti a hivatalos oktatás személyi állományát.”

Ezzel az indokkal zártak be ötvennégy, a köztársasági időszakban létrehozott

középiskolát.1081

1954-ben bekövetkezett haláláig elkötelezett híve maradt a Franco-diktatúrának.

1076 Queipo de Llano: id. m. 427. o.; vö: Calleja: id. m 301. o.
1077 Queipo de Llano: id. m. 426. o.
1078 Tamames – Casals: id. m. 193. o.; Vö: Pemartín: id. m. 63. o.
1079 Morodo: id. m. 50. o. Idézi Harsányi Iván: Spanyol politikai… 245. o.
1080 Abellán, 1991: id. m. 386. o.
1081 http://209.85.129.104/search?q=cache:-0QRZs7SeOMJ:blogs.20minutos.es (2006.12.18.)
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Az ingadozók

José Ortega y Gasset (Madrid, 1883-1955)

 „…a közvéleménnyel szemben nem lehet kormányozni…

az uralom valójában egy vélemény túlsúlya vagy egy lelkület túlsúlya,

 tehát az uralom végeredményben szellemi hatalom…”1082

(José Ortega y Gasset)

Filozófus és író. Jezsuita kollégiumban érettségizett Malagában. Madridban

diplomázott és doktorált 1902-ben, ill. 1904-ben. Német egyetemeken bővítette

ismerteit, ahol megismerkedett H. Cohen-nel, a neokantiánus filozófia egyik fő

képviselőjével. Madridban a tanárképző főiskola tanára (1908-tól), majd a metafizika

professzora a Madridi Egyetemen (1910-től). Újságírói működését 1902-ben kezdte

meg, alapítója volt többek között az España és az El Sol című lapoknak. 1925-ben

alapította meg a Revista de Occidente című lapot.

A diktatúra ellen az első perctől fogva fellépők és a rendszert teljesen elfogadók

mellett létezett a támogatók egy olyan csoportja is, akik nem utasították el a

diktatórikus politikai formákat, de nem is mutattak különösebb elégedettséget a

kormány munkája iránt.

Ilyen volt Ortega első megnyilvánulása is az El Sol című lap hasábjain.1083

Fontosságát az adta, hogy elfogadottsága a spanyol értelmiségiek körében legalább

olyan döntő volt, mint Unamunóé.

Mivel a madridi filozófus is a legnagyobb problémák közé sorolta nemzeti

regionalizmust és munkásmozgalom erőszakos fellépéseit1084, kezdetben jóindulattal

szemlélte a rendszert, még Unamunót is támadta 1923 őszén, heves ellenzéki

magatartása miatt.1085 Ezt annak ellenére tette, hogy korábban, amikor rektori

állásából felmentették, felszólalt a salamancai tudós védelmében.

Mégis: jelentős alkotói korszak volt Ortega számára a diktatúra hat esztendeje. A

doktorátusa megszerzése után német egyetemeken filozófiai ismereteit tovább bővítő

tudós 1925-ben indította útjára a Revista de Occidente című folyóiratot, mely 1936-ig

1082 Szilágyi I.: id. m. 14. o.
1083 Queipo de Llano: id. m. 99. o.
1084 Szilágyi I.: id. m. 13. o
1085 Queipo de Llano: id. m. 26. o.
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létezett és az évek során igen nagy hatású orgánummá vált.1086 1925-ben jelent meg Az

emberi kiesése a művészetből című műve, 1929-ben a Mi a filozófia? című

tanulmánya, majd 1930-ban a fő művének tekintett A tömegek lázadása című

munkája.1087

A diktatúra első pillanataiban úgy gondolta, hogy az értelmiség szerepe nem lehet

más, mint a társadalom hozzácsiszolása a politikai rendszerhez. Elitista

szellemiségéhez hű gondolati ív ez, hiszen ebben a felfogásban az értelmiséget

kiválasztott helyzete feljogosítja arra, hogy főszerepet játsszon a társadalom

alakításában.1088 „A tömeg küldetése nem lehet más, mint a legjobbak követése”1089 –

állítja egy írásában. Később, a diktatúra bukásakor azonban tökéletesen ellentétes

álláspontra jutott, amikor A tömegek lázadásában megállapítja az alábbiakat:

„Az európai közéletben létezik egy jelenség, ami – javunkra vagy vesztünkre – ma

minden mást háttérbe szorít. Nevezetesen az, hogy a tömeg teljes társadalmi hatalomra

tör. Minthogy a tömeg természeténél fogva nem tudja irányítani sorsát – nem is

szabad, hogy irányítsa -, a társadalom kormányzására pedig még kevésbé alkalmas,

úgy is fogalmazhatunk, hogy Európa jelenleg a népeket, nemzeteket, kultúrákat érhető

legsúlyosabb válságát éli át. Volt már a történelemben ilyen krízis, nem is egyszer.

Ismerjük a természetét, a hatását. A nevét is tudjuk. Úgy hívják, hogy a tömegek

lázadása.”1090

Már a diktatúra első éveiben sem tekinthetjük egyértelműen a rendszer

támogatójának. Állítása szerint azért monarchista, mert Spanyolország is az.1091

Véleménye szerint az íróknak függetleneknek kell lenniük. Két embertípus létezik:

valaki vagy politikus, vagy értelmiségi, a kettő nem egyeztethető össze.1092

Kezdeti lelkesedésébe már akkor némi aggodalom vegyült, amikor látta, hogy a

direktórium a régi politikai gárda tagjait üldözi, és a régi rendszer szétzúzása a célja,

ahelyett1093, hogy felvirágoztatná Spanyolországot a kiválasztott kevesek vezetésével.

1086 Anderle: Spanyolország története. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1999, 114. o.
1087 www.dhistoria.com/biografias/jortega.htm (2005. 07. 15.)
1088 Queipo de Llano: id. m. 100. o.
1089 Manuel Tuñón de Lara: Medio siglo de cultura española, 1885-1936, Madrid, 1970, 227. o.
1090 José Ortega y Gasset: id. m. 5. o.
1091 Szilágyi István: Ortega, az európaiság és a modernitás filozófusa. In: Pro Philosophia Füzetek, 48.
sz., 2006, 64. o.
1092 Queipo de Llano: id. m. 332. o.
1093 Uo. 104. o. QL
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Ortega a rendszer szövetségeseivel és ellenzőivel is tartott fenn kapcsolatot. Nem

tartotta magát sem jobb-, sem baloldalinak. Politikai eszmefuttatásaiban kifejti, hogy

nem hátrál vissza a liberalizmusig, de elismeri, hogy a vívmányaira szükség van.1094

Hosszan elmélkedik a parlamentarizmusról, de fél, hogy ez újra teret adna a

kacikizmusnak, a helyi kiskirályok uralmának, mely Spanyolország diktatúra előtti

ötven évét meghatározta. A nagy függetlenség és az autonómia szükségszerű

következménye, hogy az egyes területek eltávolodnak a nemzeti politikától és a helyi

közélet válik elsődleges fontosságúvá.1095 Amiatt, hogy kritizálta az előző rendszert,

sokan támadták a baloldali sajtóban, hiszen úgy akart megszabadulni a diktatúrától,

hogy a régi rezsim se jöjjön vissza.

A következő években írt cikkeiben egyre élesebben kritizálta a még mindig

támogatott diktatúrát. Mégis 1925 elején írt cikksorozata kapcsán robbant ki az

esztendő értelmiségi vitája és kerültek felszínre az eltérő gondolkodásmódok.1096 Az

El Sol című lapban publikált cikkeiben Ortega kifejtette fenntartásait a fennálló

rendszerrel szemben, de nem titkolta, hogy a diktatúrát megelőző rezsim visszatértét

sem kívánja. A madridi baloldali sajtó azonnal heves sajtótűz alá vette a filozófust,

akit a rendszer szövetségeseként állított be. Ez vezetett a jobb- és baloldali

értelmiségiek több hónapon át elhúzódó vitájához és teljes szakadást idézett elő

Ortega és a baloldali liberálisok között.1097

1927-től ő is egyre nyíltabban a rendszer ellenzője lett, mivel belátta: semmi esély

nem nyílik arra, hogy az értelmiség a diktatúra mentorává váljon. Továbbá az általa

sürgetett nagy nemzeti reformok megvalósulására sem látott már esélyt. Ekkor már ő

is szembetalálkozott a cenzúrával. Ellenzéki magatartása odáig ment, hogy

tiltakozásként 1929 tavaszán több kollégájával együtt lemondott egyetemi

katedrájáról,1098 majd előadásait egy madridi színházban folytatta.

Ortega meggyőződésévé vált, hogy a monarchia már nem tudja egyesíteni a spanyol

nemzetet, így a következő években a köztársaság támogatójává vált.1099 Egyik

leghíresebb írása, az új monarchikus kormányzatot támadó Berenguer-hiba című

1094 Uo. 106. o. QL
1095 Uo. 108. o. QL
1096 Uo. 245. o. QL
1097 Uo. 180. o. QL
1098 López Martín, 1995: id. m. 223. o.
1099 www.kirjasto.sci.fi/grasset.htm (2005. 07. 15.)
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cikke, amely az El Sol című lapban jelent meg.1100 Nyílt köztársasági szimpátiája miatt

1936-ban emigrálni kényszerült. Párizsban és Argentínában élt néhány évet, majd

Lisszabonba költözött. 1945-ben tért vissza Spanyolországba, de katedráját már nem

foglalta el többet.

Fő művét, A tömegek lázadását számos nyelvre lefordították és világszerte ismertté

vált, mint az egzisztencialista filozófia fontos dokumentuma.

Azorín (José Martínez Ruiz) (Monóvar, 1873-Madrid, 1967)
 „Ha egy hatalom

nem számol az értelmiséggel,

az a hatalom halott.”

(Azorín)

Író, akadémikus. Jogi tanulmányokat folytatott Valenciában, Granadában,

Salamancában és Madridban. 1896-os Madridba költözése után bizonyos anarchista

csoportokkal került kapcsolatba. Politikai látásmódja éles kanyart vett, amikor

konzervatív jelöltként bekerült a parlamentbe. A „98-as nemzedék” kifejezést ő tette

közismertté1101. 1913-as cikkeiben kapcsolta össze az évszámot a generációs

gondolattal,1102 melynek alakjait – magát is beleértve az alábbi módon jellemzett:

„A történelem megragadott bennünket, akár számot adtunk róla, akár nem. A 98-as

nemzedék historicista nemzedék volt… kirándulásokat tettünk a térben és az időben;

felkerestük az ősi kasztíliai városokat. E városokban felfedeztük és helyreállítottuk a

nemzeti folytonosságot… A 98-as nemzedék historicista, ennél fogva hagyományhű

nemzedék volt. Vállalkozása a folytonosságban állt.”1103

Az Alicante tartományban található Monóvarban született, kispolgári családban.

Valenciában hallgatott jogot, de diplomát sohasem szerzett. 1896-ban Madridba, majd

Salamancába költözött, ahol ismeretséget kötött Unamunóval.1104

Azoríntól  pályája  elején  még  távol  állt  a  konzervativizmus.  Rokonszenvezett  a

föderális köztársasággal és az anarchizmussal.1105 1903 elején hagyta maga mögött

1100 El Sol 1930. november 15.
1101 Vincent – Stradling: id. m. 146. o.
1102 Alvar – Mainer – Navarro: id. m. 355. o.
1103 Csejtei: id. m. 143. o.
1104 Velázquez Cueto: id. m. 48. o.
1105 Uo. 48. o. VC
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anarchista szeszélyeit, hogy a Konzervatív Párt képviselőjelöltje lehessen.1106 Az

elkövetkező évtizedekben a konzervatív eszméket érezte magához közelinek. 1906-

ban Egy kis filozófus vallomásai1107 című művét Antonio Maurának, a századelő

kiemelkedő konzervatív államférfijának ajánlotta.1108

Ilyen előzmények után nem csodálkozhatunk azon, hogy Azorín primoriverista író

lett, aki azt szerette volna, hogy az értelmiség egésze örüljön a diktatúrának.

Elutasította a liberális parlamentarizmust. Leginkább a „98-as nemzedék” tagjait

kritizálja, akik nem tudnak megbarátkozni az új rendszerrel.1109 Ám  a  rendszer

híveként is elítélte Unamuno száműzetését. 1928-ban – akkor már nem számított a

rendszer hívének – meg is látogatta a baszk írót száműzetése színhelyén, a spanyol

határhoz közeli franciaországi Hendaye-ban. Argentin lapokban publikált

rendszeresen, és nem rejtette véka alá a diktatúráról alkotott negatív véleményét sem.

A madridi Ateneo bezárása kapcsán például így vélekedett: „Ha egy hatalom nem

számol az értelmiséggel, az a hatalom halott.”1110

Ennek ellenére az ellenzék céltáblájává vált, maró és gúnyos cikkek jelentek meg róla.

Azorín diktatúra-pártolása soha nem tartalmazott tekintélyelvű doktrínát, mint

Maeztué.1111 1927 elejétől, amikor a kormánypárti sajtó színikritikusai kedvezőtlenül

fogadták színpadi szerzeményeinek bemutatóit, lassanként kezdett eltávolodni a

rendszertől.1112 Az év folyamán már rendszerkritikus írásai is megjelentek az argentin

sajtóban. A buenos aires-i La Prensa című lapban is kifejtette azt a véleményét, hogy

szeretne újból olyan országban élni, ahol sajtó- és véleményszabadság van. Ezek után

nem csodálkozhatunk azon, hogy a diktatúra bukása után visszatért pályája

kiindulópontjához és hamar a köztársasági gondolat támogatójává vált.

A polgárháború alatt önkéntes száműzetésbe vonult, melynek élményanyagát

Párizs című kötetében dolgozta fel, miután visszatért Madridba. Hosszú életpályája és

terjedelmes életműve megalkotása után 1967-ben hunyt el.

1106 Bahamonde: id. m. 506. o.
1107 Azorín: Confesiones de un pequeño filósofo. Madrid, 1906.
1108 Alvar – Mainer – Navarro: id. m. 372. o.
1109 Queipo de Llano: id. m. 83. o.
1110 Uo. 84. o. QL
1111 Uo. 238. o. QL
1112 Uo. 408. o. QL
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Wenceslao Fernández Flórez (A Coruña, 1885-Madrid, 1964)

 „Nem vagyok elkötelezve senkinek. Ha azt látom, hogy egy jobboldali

embernek igaza van, megtapsolom. Ha úgy ítélem meg, hogy egy

baloldalié az igazság, nem tagadom meg tőle a dicséretet…”1113

(Wenceslao Fernández Flórez)

Író. A cortés üléseiről írt és az A.B.C. című lapban közzétett politikai jegyzeteinek

köszönhetően nagy népszerűségre tett szert. Regényeiben a vidéki életet ábrázolta

realista stílusban.

A humorral átitatott műveket publikáló kisregényíró a galíciai A Coruñában

született. A korszak minden nagynevű napilapjában publikált. Liberális szemlélete

ellenére pozitívan értékelte Primo de Rivera diktatúrájának első hónapjait. Később

már nem volt rokonszenves neki, hogy a Katonai Direktóriumban a kacikizmus

újjáéledésének jeleit fedezhette föl, ami az előző rendszerben sok kárt okozott, többek

között szülőföldjén, Galíciában is, és kiküszöbölése egyike volt a diktatúra keltette

reményeknek.1114

A diktatúra megszilárdulása idején már fellázadt a cenzúra ellen, aminek írásaiban

is hangot adott. 1926-ban irodalmi díjjal tüntették ki, de 1926 áprilisa és 1930

októbere között folyóiratokban egy sort sem publikált, önkéntes belső száműzetésbe

vonult. Utolsó cikkei egyikében Antonio Mauráról, a századelő jeles konzervatív

politikusáról írt, mégpedig dicsérő hangnemben. Ez egy teljes pálfordulás a

gondolkodásában, hiszen a diktatúra előtti rendszer bírálatától eljutott az akkori

rendszer erényeinek beismeréséig. Az ő példája is jelzi, hogy a rendszer korai

elfogadottságában a megelőző rendszer iránt érzett ellenszenv játszott óriási

szerepet.1115

Rövid ideig ejtette csak rabul a diktatúra Fernández Flórezt, de cikkei és írásai

segítenek jobban megérteni a liberális értelmiség viszonyát a rendszerhez. Hasonló

volt „röppályája” később a Franco-korszakban is.1116

1113 Uo. 98. o. QL
1114 Uo. 95. o. QL
1115 Uo. 99. o. QL
1116 Erről lásd Harsányi: A Franco-diktatúra… id. m. 114., 172. o.
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Fernando de los Ríos Urruti (Ronda, 1879-New York, 1949)

 „Meglepetés nélkül, de mégis keserűen olvasom

a direktórium Ateneo-ellenes és don Miguel de Unamuno

dicső személye ellen tett önkényes lépéseit.”1117

(Fernando de los Ríos Urruti)

Író, politikus. Andalúziában született, szabadelvű értelmiségi családban nőtt fel, így

a kor liberális politikai eszméi már fiatalkorától nagy hatással voltak rá. Córdobában

járt középiskolába, ahol ismeretséget kötött az Ortega y Gasset fivérekkel.1118

Történelmet, filozófiát, gazdaságtant és jogot tanult, tudását külföldi egyetemi

tanulmányokkal is bővítette. 1911-től a Granadai Egyetem professzora lett, ahol

politikai jogot oktatott.1119 1918-ban csatlakozott a szocialista párthoz, egy évvel

később pedig már parlamenti képviselő.

Ellentmondásos, hogy baloldali értelmiségiként kezdetben rokonszenvezett Primo de

Rivera diktatúrájával. Természetesen csak azért, mert az eltávolította a közéletből a

szocialisták esküdt ellenségeit, a kommunistákat. 1924 februárjában felháborította

Unamuno száműzetése és az Ateneo bezárása, de 1924 októberében már nyíltan

szembeszállt a diktatúrával. Más mérsékelt baloldali politikusokkal együtt tiltakozott

az ellen, hogy a szocialisták képviseltessék magukat a diktatúra újonnan szervezett

Államtanácsában. A kormány által létrehozott Tanácsadó Nemzetgyűlésbe több

szocialista és köztársasági politikussal együtt meghívást kapott.1120 A szocialista párt

1928-as XII. kongresszusán a Választmányi Bizottság tagjává választották. Sürgette a

pártvezetőséget, hogy minél előbb kapcsolódjanak be a köztársasági mozgalomba.1121

1929-ben csatlakozott azokhoz a professzorokhoz, akik lemondtak professzori

állásukról, kiállva ezzel a diáklázadások törekvései mellett.

A diktatúra éveiben írta A szocializmus humanista jelentése1122 című könyvét,

melyben a liberalizmus és a szocializmus viszonyát vizsgálta és a szocializmus

kispolgári-demokratikus értelmezését adta. A tanulmányból kiderül, hogy hisz a

demokratikus alapokon nyugvó szocializmusban, ezért utasít el mindenfajta diktatúrát.

1117 Uo. 65. o. QL
1118 http://www.f-fernandodelosrios.com/bio.htm (2006.07.11.)
1119 http://www.geocities.com/juvsocclineal/Fdrios.html (2006.07.11.)
1120 Bahamonde: id. m. 469. o.
1121 Harsányi Iván: Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949). In: A nemzetközi munkásmozgalom
történetéből. Évkönyv-1979. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979, 228. o.
1122 Fernando de los Ríos: El sentido humanista el socialismo. Madrid, 1925.
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A mű nagy hatást gyakorolt a kor angol szocialista íróira, hiszen ebben az időben

került hatalomra a Munkáspárt.1123 Elismerően nyilatkozott róla José Pemartín

testvére, Julián Pemartín1124 is, aki annak ellenére, hogy megrögzött híve volt a

diktatúrának, elismerte, hogy a „szocialista szemszögből a legjobban megírt mű”.1125

A köztársaság kikiáltásának napján, 1931. április 14-én igazságügy miniszter lett,

később pedig a közoktatási miniszter posztját is betöltötte, számos iskolaépítés és

tanterem-létesítés kötődik hivatali idejéhez. A folyamatos jobboldali támadások miatt

azonban erről a miniszterségről lemondott és külügyminiszteri pozíciót vállalt. Az itt

megszerzett tapasztalatait a polgárháború alatti diplomáciai kiküldetései során

kamatoztatta. Párizsban azért dolgozott, hogy fegyvert szerezzen a köztársaságiaknak,

majd washingtoni nagykövetként a köztársaság ügyét képviselte.1126 Hátralévő éveit a

köztársasági oldal veresége után New Yorkban töltötte; egy időben a Párizsban

működő emigráns köztársasági kormány külügyminisztereként is tevékenykedett.1127

1123 Queipo de Llano: id. m. 496. o.
1124 José Pemartín testvére. Az irodalomban gyakran felbukkant, ezen kívül a Falange jérez-i
sajtófőnöke, majd a párt befolyásos madridi szerveztéenek körzetvezetője volt, egészen 1960-ig.
1125 Queipo de Llano: id. m. 500. o.
1126 Harsányi Iván: Fernando de los Ríos… 229. o.
1127 http://www.geocities.com/juvsocclineal/Fdrios.html (2006.07.11.)
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Kronológia (1921-1931)

Politikatörténeti események Kultúrtörténeti események
1921 1921
Március 8. Eduardo Dato

miniszterelnököt Madridban
meggyilkolják

Megjelenik Ramón Gómez de la
Serna: A nem megfelelő ember c.
műve

Július 21-22. A spanyol hadsereg veresége
Annual-nál

1922 1922
Március 8. Antonio Maura kormányát

José Sánchez Guerra
kormánya váltja fel

Jacinto Benavente irodalmi Nobel-
díjat kap

Június Megkezdi munkáját az
annual-i katasztrófát vizsgáló
Picasso-bizottság

1923 1923
Szeptember 12. Primo de Rivera kiáltványa Megjelenik Eugenio d’Ors: A mi

időnk témája című könyve
Szeptember 15. Megalakul a katonai

direktórium
Megjelenik José Ortega y Gasset:
Három óra a Prado Múzeumban
című könyve

Szeptember 22. Katalán kulturális központok
bezárása

José Ortega y Gasset megalapítja a
Revista de Occidente című
folyóiratot

November 19-24. XIII. Alfonz király és Primo
de Rivera látogatása
Olaszországban

1924 1924
Február 7. Francia-angol-spanyol

megegyezés Tangerről
Megjelenik Pablo Neruda: Húsz
szerelmesvers és egy reménytelen
ének című kötete

Február 20. Unamunót megfosztják
katedrájától és Fuerteventura
szigetére száműzik

Megjelenik Pedro Salinas: Előjelek;
Gerardo Diego: Habok kézikönyve
és Antonio Machado: Új énekek
című verseskötete

Február 22. A madridi Ateneo bezárása André Breton közzéteszi az első
Szürrealista Kiáltványt

Április 14. A Hazafias Szövetség
hivatalos zászlóbontása

Június 6-11. Az olasz királyi pár
látogatása Spanyolországban
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Nov.
24.

A Barcelonai Rádió megnyitása

1925 1925
Április 13. Abd el-Krim megtámadja a

marokkói francia
protektorátust

A Spanyol Művészeti és Régészeti
levéltár létrehozása

Június 17. Kereskedelmi egyezmény
Magyarországgal

Megjelenik Rafael Alberti:
Tengerész a szárazföldön című
kötete, amiért nemzeti irodalmi
díjban részesül

Jún. 20-júl. 28. Francia-spanyol
megállapodás egy marokkói
közös katonai akcióról

Megjelenik José Ortega y Gasset:
Az „emberi” kiesése a művészetből
című kötete

Szeptember 8. Alhucemas-i partraszállás Megjelenik Américo Castro:
Cervantes gondolkodása című
könyve

December 2. Megalakul a polgári
direktórium

Megjelenik Miguel de Unamuno: A
kereszténység agóniája című kötete

December 11. Meghal Antonio Maura Megjelenik Pablo Neruda: Ittlétünk
a Földön c. kötete

December 31. Kereskedelmi egyezmény
Brazíliával

Unamuno megírja száműzetése
történetét Fuerteventurától Párizsig
címmel

1926 1926
Február 11. Megalakul a Köztársasági

Szövetség
Megjelenik Ramón del Valle-
Inclán: Banderas, a tirannus című
regénye

Május 7. Kereskedelmi egyezmény
Németországgal

Megjelennek Ramón Pérez de
Ayala: János tigris és A becsületes
kuruzsló című könyvei

Június 24. Sikertelen puccskísérlet a
diktatúra megdöntésére

Megjelenik Fernando de los Ríos: A
szocializmus humanista értelmezése
című tanulmánya

Augusztus 1. Sikertelen merénylet
Barcelonában Primo de
Rivera ellen

Megjelenik Ramón Menéndez
Pidal: A spanyol eredete című
értekezése

Augusztus 7. Hispán-olasz barátsági
szerződés

Augusztus 26. Megjelenik a Callejo-terv az
érettségi reformról

Szeptember 8.  Spanyolország kilép a
Népszövetségből

Szept. 11-13. Népszavazás a diktatúra
mellett
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Szeptember 24. Luis Jiménez de Asúa
egyetemi professzort
megfosztják állásától és a
Chafarinas-szigetekre
száműzik

1927 1927
Február 20. Lemond Yanguas Messía

külügyminiszter
Megjelenik Rafael Alberti: Mész és
dal című verseskötete

Július 15. Kereskedelmi egyezmény
Kubával

Megjelenik Fedérico García Lorca:
Énekek című verseskötete

Szeptember 13. Királyi rendelet a Tanácsadó
Nemzetgyűlés összehívásáról

Megjelenik Manuel Azaña: A
szerzetesek kertje című könyve

Szeptember 30. Primo-Chamberlain
csúcstalálkozó Palma de
Mallorcán

Góngora-évforduló és
megemlékezés Sevillában, melynek
kapcsán kibontakozik az „1927-es
nemzedék”

Október 11. A Tanácsadó Nemzetgyűlés
megkezdi munkáját

Megjelenik Unamuno A száműzetés
románcai c. verseskönyve

November 15. Kereskedelmi és hajózási
egyezmény Olaszországgal

1928 1928
Január José Sánchez Guerra korábbi

miniszterelnök sikertelen
puccsot hajt végre
Valenciában

Ápr.
25.

A Nemzeti Turizmus Szervezet
létrehozása

Május 19. Megjelenik a lex Callejo az
egyetemi tanulmányok
reformjáról

Luis Buñuel és Salvador Dalí
elkészíti Az andalúziai kutya című
filmet

Szeptember 3. Spanyolország visszatér a
Népszövetségbe

Megjelenik Fedérico García Lorca:
Cigányrománcok című
verseskönyve

Szeptember 13. A diktatúra ötödik
évfordulója alkalmából
ünnepség Madridban

Nov.
20.

A király felavatja a Velázquez
Házat

Azorín megjelenteti Félix Vargas
című könyvét
Megjelenik Miguel de Unamuno.
Hogyan írjunk regényt? című
könyve
Megjelenik Ramón del Valle-
Inclán: Éljen a gazdám című kötete
Goya halálának centenáriuma;
ünnepségsorozat a Prado
Múzeumban
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1929 1929
Január 29. Fegyveres felkelés Ciudad

Reálban
Salvador Dalí elkészíti A nagy
maszturbátor c. festményét

Február 6. Meghal az anyakirályné,
Habsburg Mária Krisztina

Kiadják Rafael Alberti: Az
angyalokról c. verseskötetét

Március 7. Általános egyetemi
diáksztrájk

Megjelenik José Ortega y Gasset: A
tömegek lázadása c. könyve

Március 16. A madridi és a barcelonai
egyetem bezárása

Megjelenik Ramón Menéndez
Pidal: Cid Spanyolországa c.
tanulmánya

Május 9. A sevillai ibér-amerikai
kiállítás megnyitása

Megjelenik Pedro Salinas Biztos
véletlen c. verseskötete

Május 20. A barcelonai Világkiállítás
megnyitása

Június 6-8. A Népszövegség Állandó
Tanácsának ülése Madridban

Július 5. Az alkotmánytervezet
bemutatása a Tanácsadó
Nemzetgyűlésben

Augusztus 11-13. A szocialista párt és a
szakszervezet szakít a
diktatúrával

Október 16. Carmona tábornok, portugál
államfő látogatása
Spanyolországban

1930 1930
Január 21. Egyetemi diáksztrájk Luis Buñuel elkészíti Az aranykor

c. filmjét
Január 28. Primo de Rivera lemondása Manuel Azaña megírja Tollak és

szavak c. művét
Január 30. Megalakul a Berenguer-

kormány
Március 16. Párizsban meghal Primo de

Rivera

1931 1931
Április 12. Helyhatósági választások
Április 14. A második köztársaság

kikiáltása
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Kormánynévsorok (1921-1931)1128

1921. március 12. - 1921. augusztus 14.

Miniszterelnök: Manuel Allendesalazar y Muñoz (1856-1923)
Belügy: Gabino Bugallal y Araujo (1861-1932)
Pénzügy: Manuel Argüelles Argüelles(1875-1945), majd Mariano Ordóñez García (?-
?)
Külügy: Salvador Bermúdez de Castro y O' Lawlor (Lema márki) (1863-1946)
Igazságügy: Vicente de Piniés Pío (1875-1943), majd Julio Wais Sanmartín (1878-?)
Közoktatásügy:Francisco Aparicio.y Ruiz (?-?)
Iparügy: Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938)
Hadügy: Luís Marichalar y Monreal (Eza vicomte) (1872-1945)
Tengerészet: Joaquín Fernández Prida (1865-1943)
Munkaügy: Severino Eduardo Sanz Escartín (Lizárraga gróf) (1855-1939)

1921. augusztus 14. - 1922. március 8.

Miniszterelnök: Antonio Maura y Montaner (1853-1925)
Belügy: Rafael Coello de Portugal y Oliván (Coello gróf) (1868-1953)
Pénzügy: Francisco de Asís Cambó i Batlle (1876-1947)
Külügy: Manuel González Hontoría (1878-1954)
Igazságügy: José Francos Rodríguez (1892-1931)
Közoktatásügy: César Silió y Cortés (1865-1944)
Iparügy: José Maestre y Pérez (1866-1933)
Hadügy: Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938)
Tengerészet: José Gómez Acebo (Cortina márki) (1860-1932)
Munkaügy: Leopoldo Matos Massieu (1878-1936)

1922. március 8. - 1922. december 4.

Miniszterelnök: José Sánchez Guerra (1859-1935)
Belügy: Vicente Piniés y Bayona (1875-1943)
Pénzügy: Francisco Bergamín y García (1855-1937)
Külügy: Joaquín Fernández Prida (1865-1943)
Igazságügy: José Bertrán y Musitu (1875-1957), majd Mariano Ordóñez García (?-?)
Közoktatásügy: César Silió y Cortés (1865-1944), majd Tomás Montejo y Rica (1856-
1933)
Iparügy: Manuel Argüelles Argüelles(1875-1945)
Hadügy: José de Olaguer-Feliu y Ramírez (1857-1929)
Tengerészet: Mariano Ordóñez García (?-?), majd José Rivera y Álvarez Gamero (?-?)

1128 A névsorok összeállításához az alábbi könyveket használtam fel: Crónica de España. Ed. Plaza &
Janés Editores S.A. 2 vol., Barcelona, 1994, 1026-1027. o.; María Jesús González Hernández: El
universo conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto de Estado. Biblioteca Nueva, Madrid,
1997, 668-671. o.; Manuel Tuñón de Lara: España del siglo XX. Laia, Barcelona, 1974, 234, 264. o.;
González Cuevas: id. m. 276. o.
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Munkaügy: Abilio Calderón y Rojo (1870-1939)

1922. december 4. - 1922. december 7.

Miniszterelnök: José Sánchez Guerra (1859-1935)
Belügy: Vicente Piniés y Bayona (1875-1943)
Pénzügy:Juan José Ruano de la Sota (?-?)
Külügy:Francisco Bergamín García (1855-1937)
Igazságügy:Carlos Cañal y Migolla (1876-1938)
Közoktatásügy:Isidoro de la Cierva y Peñafiel
Iparügy:Rodríguez de Viguri (1881-1947)
Hadügy: José Sánchez Guerra (1859-1935)
Tengerészet:José Rivera y Álvarez Camero (?-?).
Munkaügy: Abilio Calderón y Rojo (1870-1939)

1922. december 7. - 1923. szeptember 1.

Miniszterelnök: Manuel García Prieto (1859-1938)
Belügy: Martín de Rosales Martel (Almodóvar del Valle herceg) (?-?)
Pénzügy: José Manuel Pedregal y Sánchez-Calvo (1871-1948)
Külügy: Santiago Alba Bonifaz (1872-1949)
Igazságügy: Alvaro de Figueroa y Torres (Romanones gróf) (1863-1950), majd
Antonio López Muñoz (1847-1929)
Közoktatásügy:Joaquín Salvatella y Gibert (1881-1932)
Iparügy: Rafael Gasset Chinchilla (1866-1927)
Hadügy: Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (1877-1949), majd Luis Aizpuru (?-?)
Tengerészet: Luis Silvela y Cebado (1865-1928)
Munkaügy: Joaquín Chapaprieta y Torregrosa (1871-1951)

1923. szeptember 1. - 1923. szeptember 17.

Miniszterelnök: Manuel Garcia Prieto (1859-1938)
Belügy: Martín de Rosales Martel (Almodóvar del Valle herceg) (?-?)
Külügy: Santiago Alba Bonifaz (1872-1949)
Pénzügy: Félix Suárez-lnclán y González-Villar (1854-1939)
Igazságügy: Antonio López Muñoz (1847-1929)
Közoktatásügy: Joaquín Salvatella i Gisbert (1881-1932)
Iparügy: Luis de Armiñán (1873-1949)
Hadügy: Luis Aizpuru (?-?)
Tengerészet: Luis Silvela y Cebado (1865-1928)
Munkaügy: Manuel Portela Valladares (1866-1952)

1923. szeptember 13. - 1923. szeptember 17.

KATONAI DIREKTÓRIUM
Miniszterelnök: Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930)
Diego Muñoz Cobo (?-?)
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Antonio Dabán Vallejo (1877-1925)
José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna (1871-1937)
Federico Berenguer (?-?)
Leopoldo Saro y Marín (1878-1936)

1923. szeptember 17. - 1925. december 3.

Miniszterelnök: Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930)
Luis Navarro y Alonso Celada (?-?)
Dalmiro Rodríguez Pedré (1867-?)
Mario Muslera Planes (1873-1936)
Luis Hermosa y Kith.(?-?)
Francisco Ruiz del Portal y Martínez (1870-?)
Antonio Mayandía Gómez (?-?)
Francisco Gómez Jordana (1876-1944)
Adolfo Vallespinosa
Antonio Magaz y Pers (Marqués de Magaz) (1863-1953)

1925. december 3. – 1930. január 28.

POLGÁRI DIREKTÓRIUM
Miniszterelnök: Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930)
Belügy: Severiano Martínez Anido (1862-1938)
Pénzügy: José Calvo Sotelo (1893-1936), luego Francisco Moreno Zulueta (conde de
los Andes) (1881-1966)
Külügy: José de Yanguas Messía (1890-?), luego Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
(1870-1930)
Igazságügy:Galo Ponte (?-?)
Közoktatásügy: Eduardo Callejo de la Cuesta (1875-1950)
Iparügy: Rafael Benjumea y Burín (Conde de Guadalhorce) (1877-1952)
Hadügy:Juan O' Donnell y Vargas (III Duque de Tetuán) (1864-1928), luego Julio
Ardanaz (?-?)
Tengerészet: Honorio Cornejo y Carvajal (?-?), luego Mateo García de los Reyes
(1872-1936)
Munkaügy: Eduardo Aunós y Pérez (1894-1967)
Gazdaságügy: Francisco Moreno Zulueta (conde de los Andes) (1881-1966), luego
Sebastián Castedo y Pabero (?-?)

1930. január 28. – 1931. február 14.

Miniszterelnök: Dámaso Berenguer y Fusté (1873-1953)
Belügy: Enrique Marzo (?-?), luego Leopoldo Matos y Massieu (1878-1936)
Pénzügy: Manuel Argüelles Argüelles (1875-1945)
Külügy: Jacobo Fitz James Stuart Falcó (Duque de Alba) (1878-1953)
Igazságügy: José Estrada (1877-1936), majd Joaquin Montes Jovellar (1880-1936)
Közoktatásügy: Jacobo Fitz James Stuart Falcó (Duque de Alba) (1878-1953), majd
Elias Tormo y Monzó (1869-1875)
Iparügy: Leopoldo Matos y Massieu (1878-1936), majd José Estrada (1877-1936)
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Hadügy: Dámaso Berenguer y Fusté (1873-1953)
Tengerészet:Salvador Carvia y Caravaca (?-?)
Munkaügy:Pedro Sangro y Ros de Olano (1878-1959)
Gazdaságügy:Julio Wais San Martin (1878-?)

1931. február 14. – 1931. április 14.

Miniszterelnök: Juan Bautista Aznar Cabanas (1860-1933)
Belügy: Isidro de Hoyos (Marqués de Hoyos) (1874-1959)
Külügy: Alvaro de Figueroa y Torres (Conde de Romanones) (1863-1950)
Pénzügy: Joan Ventosa Calvell (1879-1959)
Igazságügy: Manuel García Prieto (1859-1938)
Közoktatásügy: José Gascón y Marín (1875-1962)
Iparügy: Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938)
Hadügy: Dámaso Berenguer y Fusté (1873-1953)
Tengerészet: José Rivera (?-?)
Munkaügy: Gabriel Maura Gamazo (1879-1963)
Gazdaságügy: Gabino Bugallal y Araujo (1861-1932)
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Forrásszövegek

Az A.B.C. című lap 1929. május 10-i számában ekképpen számolt be a Sevillai

Ibér-amerikai Világkiállítás megnyitásáról:

„Örömujjongás hallatszott, majd felharsantak a spanyol királyi induló első taktusai. A

félkör alakú téren összegyűlt 50-60 ezer emberből a felhőkig érő érzelemhullámokat

váltott ki a kiállítás, melyet a repülőgépraj motorzaja is köszöntött.

Előtte még az érsek úr vallási ünnepeink egyszerű magasztosságával megáldotta a

kiállítást, majd a rendezvény igazgatója, Cruz Conde úr és a minisztertanács elnöke,

Primo de Rivera tábornok ékesszólóan méltatta az ünnepi eseményt, ahol megjelent a

királyi udvar, a miniszterek és a diplomaták. A beszédeket hangszórókkal

kihangosították, hogy a közönség azon része is hallja, akik a park külsőbb területén

foglaltak helyet (…)

Azután az énekkarok – köztük a madridi is – elénekelték a kiállítás himnuszát (Alonso

mester és a Quintero testvérek művét), majd a katonazenekarok fúvósain újfent

felhangzott a királyi induló, mely ma nem a háborút, hanem a békét hangoztatta.

A Spanyolország téren hullámzanak a színek. A nők világosabb tónusai kissé virítanak

a csipkékkel; az egyenruhák, melyek ünnepélyességet sugároznak; a kitüntetések,

melyek felkúsznak a mellkasokon; a hangszereken cikázik a napfény, ahogy a zenekar

tagjai felvonulnak; egy ló, ahogy nyugtalanul galoppozik és megcsúszik; a királyi

gárda, tagjain az örökké csillogó mellvért; egy úr, aki a kocsiját keresi; egy kocsi,

mely dudaszóval hívja gazdáját… Mindez déli tizenkét óra és fél egy között, 1929

Áldozócsütörtökén. És a Giralda harangjai – melyekhez minden sevillai harang

igazodik – megszólalnak és elvegyülnek ebben a kavalkádban.

Minden zaj és fény és lelkesedés Sevillában, igazi tavasz ez a májusi nap. Mint a

kiemelt jelentőségű események kíváncsi tanúja, be kell számolnunk arról is, hogy

amikor a kíséret tagjai már visszavonultak és kényelembe helyezték magukat, a

miniszterelnök autója még mindig az utcákat járja, ahol a tömeg lelkesen köszönti őt,

körülveszi és élteti és feltartóztatja, mert a szívélyesség ma Sevillában győzött az

etikett felett.
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Így avatták fel az ibér-amerikai kiállítást.

Sevilla, május 10., délután két óra. A királyi pár elindult, hogy meglátogassa a

kiállítást. A Spanyolország tértől az Alcázarig tartó útszakaszon végig nagy ováció

fogadta a királyi párt, ezen a napon Sevilla lakossága folyamatosan ünnepelte őket.

A látogatás a Spanyolország téren kezdődött, ahol számos pavilont helyeztek el, és

majd három órán keresztül tartott. Ez a hatalmas építmény, mely díszítésével, tavaival

és szökőkútjaival, fényeivel és a mozlim Giraldára emlékeztető tornyaival régi korok

kultúrájának elemeit hordozza.

Amerika felfedezésének története, a hódítások és a gyarmatosítás dokumentumai

fellelhetők Spanyolország számos levéltárában és múzeumai vitrinjei mögött. Itt

minden teremben van egy kiállítás, mely újrateremti ezeket az eseményeket, mégpedig

kiállított figurák és a felfedezésének helyszíneinek felidézésével.

Másutt Sevilla várostörténete látható, egészen a római korig visszanyúlóan.

Minden terem érdekes leleteket mutat be, melyek segítségével újjáéled a szemünk előtt

a város élete. Az egyik teremben egy szűk utcába érünk, két oldalán virágokkal és

meglátjuk Sevilla XIX. századi reprodukcióját. Az utca végén egy ház áll, andalúziai

patióval, Izabella-stílusú termekkel és múlt századi dekorációval.

Az esti fogadáson megjelent a fesztivál igazgatója, Cruz Conde úr, aki a portugál és a

kubai nagykövettel koccintott. A miniszterelnök röviden köszöntötte az egybegyűlteket

és megköszönte a király nevében mindenkinek, aki részt vett a kiállítás szervezésében

és a megnyitón, hogy ilyen sikeresen zajlott az esemény.1129

Az A.B.C. című lap 1929. május 21-i számában ekképpen tudósított a Barcelonai

Világkiállítás megnyitó ünnepségéről:

„Barcelona május 20., délelőtt 10 óra. Oldalán Viktória királynéval, nyomában

fenséges fiaival és körbevéve külföldi nagykövetekkel megérkezik Őfelsége, a király.

Ezen a ragyogó napon lágy szellő dagasztja függönyök és zászlók ezreit, melyek egy

dagadó vitorlájú hajóval teszik hasonlatossá a várost. Megszámlálhatatlan tömeg tölti

meg az utcákat, ahol a királyi díszkíséret végighalad. Húsz-harmincezer automobil

szaladgál és tölti meg a levegőt fülsiketítő tájékoztatásaival. Megnevezve az utcákat,

1129 ABC, 1929. május 10., idézi: Díaz-Plaja: id. m. 147-149. o.
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amelyeket megtöltik az egyenruhás csapatok a XIII. Alfonz sugárút elejétől a Gracia

sétányon át egészen a Nemzeti Palotáig. A minden előzetes várakozást felülmúló

sokaság láttán az arcokra kiül az ünnepélyességgel teli ámulat. (…)

Háromnegyed tizenegykor indultak el a Palotából Őkirályi Fenségei a kiállítás

helyszínére. A királyi rezidenciával szemközt hatalmas embertömeg gyűlt össze, akik

tisztelegnek és tapssal köszöntik a királyi család tagjait, majd útjuk során hangos

ovációval kísérik őket. A menet élén a királyi kíséret tagjai haladnak, őket követi a

királyi pár autója, az uralkodó katonai érdemrend nagykeresztjével díszített

tengernagyi egyenruhájában feszít, mellette Doña Viktória bézsszínű ruhában és

ugyanilyen kalapban. A következő autóban ülnek a királyi infánsok, don Jaime a

Calatrava rend egyenruhájában, doña Beatrix és doña Mária Krisztina szépséges

fehér kosztümben. A kocsisorban aztán különböző nagyméltóságú embereket

láthatunk, hercegeket, márkikat, grandokat, grófokat. A királyi család tagjai

szakadatlan kedvességgel fogadták a tömeg lelkes üdvözlését a teljes úton, amely a

Spanyolország térig, a kiállítás „előszobájáig” tartott. Itt a királyi díszmenet érkeztét

trombiták felharsanása jelezte, amire válaszképp százezer ember torkából tört elő az

örömkiáltás. Az ünnepélyes pillanat délelőtt tizenegy órakor elérkezett.(…)

A téren felállított monumentális kapu alatt fogadták az uralkodócsaládot, a

miniszterelnököt, a minisztereket, Foronda márkiját és a kiállítás végrehajtó-

bizottságának szóvivőit. A megnyitó ünnepség szabadtéri misével kezdődött, melyet

Tarragona bíborosa celebrált. Ezután a királyi család bevonult a Nemzeti Palotába,

ahol az ünnepi díszteremben folytatódott az ünnepély, ahol 18 ezer ember foglalt

helyet, köztük Spanyolország állami és egyházi főméltóságai és a külföldi

díszvendégek. Miután mindenki elfoglalta a helyét, a kiállítás igazgatója, Foronda

márkija megtartotta a Barcelonai Világkiállítás ünnepi megnyitóbeszédét, melyet a

kiállítás teljes területén hangszórók segítségével kihangosítottak. Az igazgató

megemlékezett az anyakirálynéról, María Cristináról, aki 41 évvel ezelőtt, 1888-ban

nyitotta meg a legutóbbi Barcelonai Világkiállítást. Azóta a város hatalmas fejlődésen

ment keresztül, amit minden polgár érzékelhet mindennapi életében. Röviden kitért a

kiállítás létrehozásának körülményeire és kifejezte reményét, hogy az idei kiállítás

minden tekintetben felülmúlja majd az előzőt.1130

1130 ABC, 1929. május 21., idézi: Díaz-Plaja: id. m. 150-156. o.
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1924. február 12-i királyi rendelet eredeti szövege:

„1.§. Que por los Inspectores de Primera enseñanza se proceda a girar visitas de

inspección a las Escuelas municipales voluntarias, dando cuenta a los Rectorados y a

este Ministerio de la forma en que en ellas se dé la enseñanza y de las anomalías que

su organización encuentren, tomando desde luego las medidas que su celo y

patriotismo les sugiera.”1131

„2.§. Que si, lo que no es de esperar, encontrasen alguna dificultad para hacer la

visita por oponerse los Maestros o Directories, procedan a la clausura de la Escuela

que se negara a dar las facilidades necesarias, acudiendo, si fuera preciso a la

autoridad de los señores Gobernadores para les sostengan en su derecho.”1132

„3.§. Que asimismo procedan a la suspensión de los Maestros nacionales o

municipales que no cumplieran las disposiciones vigentes respecto a la enseñanza en

castellano a que en sus explicaciones vertieren doctrinas opuestas a la unidad de la

Patria, ofensiva a la religión o de carácter disolvente o actuaran con tal debilidad

que se pueda presumir que existe carácter tendencioso en contra de dichos sagrados

principios.”1133

Spanyol nyelvű részlet az 1926. augusztus 25-i törvényerejű királyi dekrétum

preambulumából:

 „La Segunda enseñanza, como medio de obtener una cultura general, de suscitar

vocaciones y de preparar para otros grados superiores del saber, no sólo importa a

los doctos y versados en materia pedagógica, sino que por afectar a la gran mayoría

de la clase media y por el creciente aumento de la escolaridad femenina, es un

problema vivo que interesa a grandes sectores de opinión y requiere por parte del

Gobierno atención preferente.

1131 C.L.I.P., 1924, 85. o.
1132 Uo. 85. o. CLIP
1133 Uo. 85. o. CLIP
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Notorios son, y reiteradamente se han expuesto, los defectos de que adolece el

Bachillerato, destacándose como principales su desarticulación e independencia de

los otros grados primarios y superiores de la enseñanza, el abrumador y exagerado

número de exámenes, la dispendiosa y larga duración de sus estudios para muchos de

los escolares, y a remediarlos con criterio objetivo e imparcial ha de encaminarse su

reforma,demanda imperiosamente.(…) Mas el Bachillerato, que por un lado es

complemento de la instrucción primaria, y por el otro forma la inteligencia para

estudios superiores, no es una mera preparación para los estudios de Facultad, sino

que en muchos casos tiene y debe tener sustantividad propia para aquellos que no han

de proseguir nuevos estudios.”1134

Részletek az 1928. május 19-i  törvényerejű királyi dekrétumból spanyol nyelven:

Preambulum:

„El creciente interés social por los problemas universitarios, bien probado, entre

otras manifestaciones, por la generosa asistencia individual y colectiva al magno

augusto proyecto de la Ciudad Universitaria, señala al Poder público ocasión

adecuada para intentar la reforma universitaria, iniciada ya por el Directorio militar

y el actual Gobierno en los Reales decretos de 9 de Junio de 1924, que concedió

personalidad jurídica a las Universidades del Reino y de Agosto de 1926 que sentó las

bases del patrimonio universitario.(…) ” 1135

Art.53. „Los alumnos que hubiesen realizado sus estudios asistiendo

habitualmente, durante los años exigidos como mínimos de escolaridad, a Centros de

estudios superiores que por más de veinte años de existencia hayan acreditado

notoriamente su capacidad científica y pedagógica, realizarán sus exámenes de fin de

curso en idéntica forma que los que hubiesen seguido sus cursos normales en las

Universidades, siendo examinados en ella por dos Profesores de aquéllos, presidios

por un Catedrático de la Facultad en que estuviesen matriculados.”1136

1134 C.L.I.P., 1926, 508-509. o.
1135 C.L.I.P., 1928, 266-267. o.
1136 C.L.I.P., 1928, 280. o.
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Art. 73. „Los Catedráticos gozarán de plena libertad pedagógica en el desempeño

de sus funciones docentes para la exposición, análisis y crítica de doctrinas, teorías y

opiniones, y para la elección de métodos y fuentes de conocimiento; pero sin que les

sea lícito atacar los principos básicos sociales, que son fundamento de la constitución

del país, ni a su forma de Gobierno, ni a los Poderes, ni Autoridades; castigandose

con las sanciones procedentes las infracciones de este precepto, ya gubernativamente

por las autoridades académicas o bien por los Tribunales de Justicia, según la indole

y gravedad del caso.”1137

Királyi Történelmi Akadémia (Real Academia de la Historia – RAH)

Romanones Levéltár, leg. 2, exp. n.° 44. anyagának eredeti szövege:

Nota oficiosa de los estudiantes en 24 de enero de 1930.

Ultimas noticias del movimiento escolar

La respuesta del alcohólico general héroe de la democracia nacional, al viril escrito

de la F.U.E. ha causado entre los estudiantes madrileños y por últimos informes entre

todos los españoles, una sana reacción y cumpliendo instrucciones del „héroe de

Alhucemas” se aprestan a reprimir con energía todo cuando tienda a desvirtuar la

eficacia de la protesta escolar.

Noticias de las universidades de provincias

Los estudiantes de las Universidades de Murcia y Oviedo, se encuentran ya actuando

virilmente en las calles en solidaridad con sus compañeros madrileños.

Los estudiantes de Valladolid, Santiago y Salamanca, inician hoy su movimiento de

protesta. Antes de 48 horas secundarán el movimiento todas las universidades

españolas.

1137 C.L.I.P., 1928, 284. o.
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Acuerdos de la junta de gobierno de la universidad

La junta de Gobierno de la Universidad Central después de una laboriosa discusión

de cinco horas, acordó el pasado día 22 por unanimidad (la única opinión adversa

fue la del cretino Decano de Filosofía y Letras, Sr. Alemany a quién sus compañeros

expulsaron de la reunión mencionada). „Fuese clausurada la Universidad y no se

reanudasen las clases hasta que los deseos de los estudiantes fuesen alenamente

satisfechos”.

Compañeros detenidos

Han sidos detenidos José Lopez Rey, director del departamento de Prensa de la

F.U.E. y el Dr. Angel Rodríguez Olleros, expresidente de la A.P.E.M. Del primero no

sabe aún donde puede haber sido conducido. El segundo fue puesto en libertad horas

después.

Algunas de nuestras compañeras han sido sujetas a vigilancia especial.

Diariamente os tendremos al corriente de cuanto ocurra al „Lozano plantel de

futuros ciudadanos”.

En breve saldrá lujosamente editado un folleto titulado „El caso Sbert” donde podréis

apreciar. La veracidad de la canallesca persecución de que el dictador hace victima

nuestro camarada.

La J.C. del M.E. enfoca esta cuestión desde el punto de vista de la intangibilidad de

los títulos y derechos académicos adquiridos, ya que estas sanciones no pueden ser

impuestos sino es por un tribunal académico.

Que Dios os inspire y guarde vuestros vistas.

La junta central del movimiento escolar

Madrid, 24 de enero de 1930.

(De difusón obligatoria)
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A szöveg magyar fordítása:

A diákok félhivatalos közleménye 1930. január 24-én

Az iskolai mozgalom utolsó tájékoztatása

Az alkoholista tábornok - a nemzeti demokrácia hőse, ahogy az Egyetemi

Diákföderáció nevezi őt – válasza egészséges reakciót váltott ki a madridi diákságból

és a legutolsó hírek szerint valamennyi spanyolból „Alhucemas hősével” szemben.

Felkészültünk arra, hogy az iskolai tüntetések hatékonyságát cáfoló híresztelésekkel

szembeszálljunk.

A vidéki egyetemek tájékoztatása

A Murciai és Oviedói Egyetem diákjai férfiasan kiállnak és az utcára vonulnak

bizonyítva szolidaritásukat madridi társaikkal. A valladolidi, santiagó-i és salamancai

diákok ma megkezdik tiltakozásukat. 48 órán belül valamennyi spanyol egyetem

csatlakozik.

Az egyetemi kormányzótanács egyetértése

A Központi Egyetem Kormányzótanácsa öt órás mozgalmas vita  után a tegnapi napon

egyhangúlag döntött (egyetlen ellenvélemény volt a bölcsészkar ostoba dékánja,

Alemany úr részéről, őt a társai kikergették az említett gyűlésről): „Az Egyetemet

bezárjuk, és addig nem nyitjuk meg újra, ameddig a diákok kívánságai messzemenőn

nem teljesülnek.”
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Letartóztatott társak

José Lopez Reyt, az Egyetemi Diákföderáció sajtófőnökét és Dr. Angel Rodríguez

Ollerost, az A.P.E.M. ex-elnökét őrizetbe vették. Előbbiről nem tudni, hol tarják

fogva, utóbbit néhány óra elteltével szabadon bocsátották.

Néhány diáklánytársunkat különösen szigorú őrizetben tartják.

Naplószerűen tájékoztatunk benneteket, hogy kivel mi történik a „Jövő

állampolgárainak derűs nevelőintézetében”.

Rövidesen nyomdába kerül egy füzet „A Sbert eset” címmel, melyből

megismerhetitek annak a gaz üldözésnek a hiteles történetét, melyet a diktátor

folytatott társunk ellen.

Isten áldjon benneteket és őrizze a szemeteket.

Ezt a kérdést az akadémiai címek és jogok sérthetetlensége szempontjából járják

körbe, mely szerint ezek a büntetések csak és kizárólag egy akadémiai bíróság által

lettek volna kiszabhatóak.

Az iskolai mozgalom központi tanácsa

Madrid, 1930. január 24.

(Kötelező terjesztésre)
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	Számítások szerint a század elején a 2.373.179 iskolakötelezettből 1.617.324 iratkozott be, tehát az iskoláskorúak 68,15%-a. Átlagosan 69 diák jutott egy iskolára. 1910 körül már csak 59,80%-os a beiskolázottság aránya. A diákok 80%-a az állami, 20%-a a magániskolákat látogatta. Ekkor 49 diák jutott egy állami és 58 egy magániskolára. Ha a teljes iskoláskorú népességet vesszük, egy iskolára átlagosan 103 diák jutott. A korszak végére ez 74 diák/iskola arányra változott, miközben a beiskolázottak száma mintegy 400 ezerrel nőtt.
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	Az iskolai számarányok továbbra is rosszak maradtak, bizonyos helyeken pedig meg kellett volna duplázni a meglévő iskolák számát ahhoz, hogy minden diákot iskolapadba ültethessenek. 1923/1924-ben 15.000 tanítói állással többre lett volna szükség. Ennek költségvetési vonzata az alábbiak szerint alakult volna: 45 millió peseta a tanárok fizetésére, ha éves szinten 3.000 pesetával számolunk, és 375 millió peseta az iskolaépítésekre.
	Az 1857-es lex Moyano és az 1901. október 26-ai királyi dekrétum a tankötelezettséget 6 és 12 éves kor között határozta meg. Az 1923. május 18-ai alapszabály 3-tól 14 éves korig bővítette ki az iskolakötelezettséget. Deklarálta, hogy az iskolába járás díjmentes és kötelező. Az alapfokú oktatást is három szintre tagolhatjuk: az első a kisgyermekeké 3 és 5 éves kor között, a második a 6 és 14 év közötti alapfokú oktatás, harmadik a felnőttképzés 14 éves kortól.
	A diktatúra évei alatt a beiratkozott diákok létszáma mintegy 400 ezer fővel gyarapodott, az 1923-as 1,7 millióról 1929-re 2,1 millióra. Az 1923-1924-es tanévben a kb. 1,7 millió állami iskolába beiratkozott tanulóból csak valamivel több mint 1 millió látogatta rendszeresen az iskolát, tehát majdnem 40%-uk „iskolakerülő” volt. José Pemartín állítása szerint „1927-ben soha nem látott számú gyermek maradt iskola nélkül”. Az okok az iskola- és a tanítóhiányon túl sokfélék lehettek. Mindenekelőtt vidéken a leggyakoribb ez a jelenség, ahol többgenerációs hagyomány az iskolázatlanság, ahol a gyermekek folyamatosan segítettek a házkörüli munkában, legyen szó mezőgazdasági, pásztorkodó, állattartási munkáról. Ide sorolható a szülői hanyagság és a nagy távolságok miatti iskolakerülés is.
	Az iskolakerülés az általános iskolai oktatás súlyos problémája. Az a felfogás, hogy az iskola szükségtelen luxus, szerencsére elhalványult az idők során. A diktatúra folyamán számos esetben azért maradtak ki a vidéki iskolákból a gyermekek, mert a szüleik úgy érezték, otthon dolgoztatva őket hasznosabban töltik el az időt, mint az iskolában ülve. Tehát a legtöbb esetben a mezőgazdasági, ill. a ház körüli munkák miatt, a szülők parancsára maradtak a gyerekek távol az iskolától. Kis mértékben játszott csak szerepet a távolság, vagy az éghajlat.
	A tanárok is érzékelték ezt a problémát. Az 1928-as Pedagógiai Gyűlés - ahol a hatalom miniszteriális szinten képviseltette magát - megpróbált megoldásokat keresni ezekre a problémákra. Callejo még azt is felvetette, hogy olyan órarendre volna szükség, amely az iskolai órákat összehangolja a mezőgazdasági munkákkal. Sőt, a szorgalmi időszak földrajzi régiónként változott volna, alkalmazkodva az adott provincia időjárásbeli sajátosságaihoz.
	A diákok szemszögéből persze érthető az iskolakerülés. Az elmélet és a gyakorlat között tátongó szakadék; az iskola hiányos felszereltsége, a kellő higiénia hiánya, az unatkozó tanulók, akik csak a kínlódást és a büntetést látták a figyelemlekötésre alkalmatlan órákon, nem növelték az órai részvétel iránti kedvet. Nem beszélve arról, hogy korabeli számítások szerint több ezer osztályteremben 1 m²-nél kevesebb hely jutott egy-egy gyermekre, tehát a körülmények a legalapvetőbb higiéniai és pedagógiai követelményeknek sem feleltek meg. E túlnyomó többségben falusi épületek jelentős része még 1850 előtt épült, és számos hibájuk volt.
	1869 januárjában született meg az első olyan spanyol törvény, mely programszerűen előirányozta az iskolák építését. Ekkor természetesen még szó sem esett osztott iskolákról. Az iskolaépületen belül kellett lennie egy osztályteremnek, egy kertnek, egy tanári szobának és egy könyvtárnak.
	Mint Luzuriaga írta közoktatási esszéiben: helyiségek, melyekben egyetlen ablak adja a fényt és a szellőzést, a padló döngölt föld, szigetelés nélküliek a tetők, melyeken át befolyik az eső; a szomszédságban kórház, vagy börtön van, elégtelen a fűtés, de nincs megoldva a füstelvezetés sem stb.
	Az iskolakerülést csupán 3%-kal sikerült lejjebb szorítani a korszak végére. Az iskolák közel 63%-a működött 1925-ben önkormányzati tulajdonban lévő épületben, és csak mintegy 1,5%-a volt állami tulajdonban. 1923-ban az iskolák 92%-a továbbra is osztatlan volt.
	I. 4. 4. 4. Tanterv az általános iskolában
	Még Romanones herceg minisztersége alatt (1901. október 26.) lépett életbe az a királyi dekrétum, melyben rögzítették a tanterv teljesítéséhez szükséges tantárgyakat;  ez Primo de Rivera diktatúrája alatt is érvényben maradt:. Ezek a tárgyak: a hittan és vallástörténeti alapismeretek, a kasztíliai nyelv, a számtan–mértan, a földrajz és történelem együtt, jogi alapismeretek, geometriai alapfogalmak, természettudományi alapismeretek, élet- és egészségtan, rajz, ének, kézimunka és testnevelés. Ez volt tehát a hivatalos tanterv. Luzuriaga azonban a következőképpen írt az igazi tantervről: „közös tananyag a hittan (a katekizmus) és vallástörténeti alapismeretek, a kasztíliai nyelv (olvasás, írás, nyelvtan), a számtan (a négy alapművelet) és a lányiskolákban a házimunka. Ez a tananyag az oktatás teljes idejét kitölti, főképp a vidéki iskolákban. Némely helyeken ugyan tanítanak földrajzot, történelmet és mértant, de a többi tantárggyal igen kevés helyen foglalkoznak. Egy tanító úgy foglalta össze az iskolák többségének jellegét, hogy az iskolában ír, olvas, számol és imádkozik a diák.”
	Lorenzo Luzuriaga a hivatalos és az általa tapasztalt „tényleges” tanterv között tátongó szakadék okát elsősorban a tanítóképzés tökéletlenségében látta.
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