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Kettőskötés
Latin-Amerikareprezentációiangol,francia,

illetveportugálésspanyolnyelvűenciklopédiákban*

Várhegyi Vera

„Spa nyol or szá gi út ja so rán Alexandre Du mas azt 
mondta:»AfrikaaPireneusoknálkezdődik«.Miazt
mond hat juk: »Dél-Ame ri ka a Rio Grande del Norte 
folyónálkezdődik«”1.

(JamesBryce1912:11).

Aregionálismásságokmegteremtésbenalapvetőszerepetkaptakazokakíván-
csinyugat-európaiutazók,akiknaplóikbanmegörökítettékatávolinépekfur-
csaviselkedésmódjait.Kevésolyanrégióvan,melynekreprezentációjátalap-
vetően nem külsőmegfigyelők, hódítók és utazók képzetei alapján alkotjuk
meg.EzLatin-Amerikaesetébensincsmásképpen.Ahódításokkezdetétkísé-
rő és propagáló misztifikációs diskurzusok2 nyitották azon szövegek sorát,
melyekmegteremtettéka„Latin-Amerika”kategóriát.A19.századtólmegje-
lenő,amerikaikontinenstelemző természettudósok,politikusok (Humboldt,
Bonpland, Darwin, James Bryce) leírásaikban már felhívják a figyelmet a
meszticlakosságkuriózumaira.Atávolbautazóeurópaiakszámáraafehérés
az indián lakosság keveredése „roppant fontos pszichológiai és etnológiai
problémákatvetfel”(Bryce1912:34).Leírásaikbanalakosságmindigvalami-
lyentanulmánytárgyakéntvagytréfásanekdotaszerencsétlenalanyakéntjele-
nikmeg,sosemintegyenrangúpartner.
A„bennszülött”GabrielGarcíaMárquezmáregészenmásperspektívából

láttat;akoraimisztifikációsdiskurzusokatfelelevenítveíra„latin-amerikaivaló-
ságról”3.Arról beszél,milyen nehézma a „latin-amerikai”művész feladata,

*KöszönetMeleghAttilánakamunkámhoznyújtottsegítségért.
1 „As Alexandre Dumas said in writing of his journey to Spain: »Africa begins at the

Pyrenees«.Sowemaysay:»SouthAmericabeginsattheRioGrandedelNorte«”.
2Latin-AmerikamisztifikációsdiskurzusairóllásdbővebbenPastorBodmer(1992).
3A„UnitedNationsUniversity”konferenciakeretében1977-benmegvalósultelőadásról

vanszó.
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4Aszerző,amegjelenítéselbeszélője„kivonjamagát”aszövegből,hogyhelyétegymásik
alanynak,az„objektívszemélynek”adjaát.Barthesszerint„adiskurzusszintjénazobjektivitás
– amegnyilatkozóra vonatkozó jelek teljes hiánya – olyan képzeletbeli projekcióként jelenik
meg,amite»referenciálisillúzió«hívéletre,minthogyatörténészállítólagosanengediarefe-
renst,hogyazmagárólbeszéljen”(Barthes:1981).
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mertegyolyancsodálatosvilágveszikörül,melyetmeghaladni–mintatöbbi
kontinensen–nemlehet.Mondanivalójátmegkapómágikus-realistapéldákkal
illusztrálja:a„conquistador”-okdöbbenetesáldozatokáránkeresikazarany-
városokat, disznófarokkal született emberek köszönőleveleit kapja aSzáz év 
ma gány kiadásaután,doktorDuvaliermegöletiafeketekutyákat,mertmeg-
győződöttarról,hogyellenségefeketekutyakéntrejtőzikelőle.GarcíaMarquez
szerint a latin-amerikai valóság puszta leírása is igen nehéz feladat, hiszen
olyanszavak,mintpl.a„folyó”,„vihar”,egészenmástjelentenekazeurópainak,
mintannak,akimegtapasztaltaazAmazonasnagyságát,azecuadoriviharerejét.
Sőt a latin-amerikaiak számára nemcsak a „mágikus valóság” közvetítése

nehéz,hanemakülönbözőtörténelmikötődésekmiatta„bennszülött”önde-
finícióskísérletekláthatólagnemissikerülnek.HernandezMontoyahasonla-
tával: „Ahányszor a latin-amerikaiak megnevezik a kontinenst, ahol élnek,
hamletimonológbabonyolódnak,nemtudván,melyikszülőtszeressék,melyi-
ketutálják…Névválasztásukugyanis,bármelyiknevetishasználják,politikai
elkötelezettséggeljár”(HernandezMontoya2000).
Úgy tűnik tehát, hogy Latin-Amerika még a latin-amerikaiak számára is

bonyolult képlet a „külső” meghatározások sokaságában. Jelen tanulmány
éppen ezért arra tesz kísérletet, hogyösszevesse az angol, francia, spanyol és
portugálnyelvűenciklopédiákLatin-Amerika-képét.Háromszempontbólérde-
mesakutatásalapjátadószövegeketenciklopédiákbólkölcsönözni.Egyrésztaz
enciklopédiaafelvilágosodásöröksége,azéafelvilágosodásé,melyaregionális
másságreprezentációgyakorlatátismegteremtette.LarryWolffInventing Eastern 
Europec.könyvébena„kelet-európaimásság”megteremtésétmutatjabeazon
nyugat-európaiutazókleírásaialapján,akika18.századsoránarégióbalátogat-
tak.Másrésztazenciklopédiaegykanonizálttudástképviselő,önmagátobjektív-
kéntfeltüntetőműfaj:atudásteljeskörénekmegjelenítésétcélozza,ésszerzőjét
„kivonjaaszövegekből”4,hogyannakáltalánosérvényéthitelesítse.Azenciklo-
pédiában fellelhető másságkonstrukció a kulturális általánosításokat tudomá-
nyosjellegűésobjektívmegállapításokkáváltoztatja.Harmadrésztazenciklopé-
diafelépítése,atárgyszókötetmegkönnyítiazelemzést:strukturalistahozzáállás
szempontjábólegykifejezés–amifelfoghatóúgy,mintazenciklopédiaszöveg-
rendszerénekegyikeleme–önmagábannemértelmezhető,csakatöbbielem-
melvalóviszonyafüggvényében.Atárgyszókötetekésacikkstruktúraelhelyezik
fogalomhálójukon a ’Latin-Amerika’ kifejezést, kijelölik a releváns lekövetési
utakat,amelyekmentén,amelyekhezviszonyítvaafogalommegismerhető.
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El ne ve zés

„Mindegyikkontinensfogalmikonstrukció,decsak
Európaesetébenmondhatóel,hogynemkívülállók
figyeltékmegésneveztékelelőször.”

(EncyclopediaBritannica1985,13:648)

Azószövetségbena„teremtésegyszóbeliaktusrévénmegyvégbe, s Istena
dolgoknak, melyeket sorban megteremt, csak azáltal ad ontológiai státust,
hogymegneveziőket”(Eco1998:23).Ígyműködikaregionálismásságterem-
tés,vagy„képzeletiföldrajz”(Said2000)mechanizmusais.A„nyugatikultú-
ra”népeiexpanzívtörekvéseinekegyikjellemvonásavolt,hogyegyolyanerő-
teljesverbálishadviselésselpárosult,amelymegpróbáltamegszüntetniahelyi
nyelvekazonjogát,hogyterületeiketelnevezhessék.Egyfelőlafizikaibirtok-
bavételszimbolikus„meghosszabbításaként”működöttezahadviselésazáltal,
hogyahelyielnevezéseketújakracserélték,megsemmisítveazokkialakulásá-
naktörténetét.Ugyanakkorazújnevekolyanújjelentéstartalmakatfűztekaz
elnevezettekhez,amelyekanévadóvilágátörökítikmeg,világnézetétérvénye-
sítik.„Azeurópaiakameghódítottvilágbanmindenüttjelekethagytakmaguk
után,hatalmukatazindiánarcokraírtákazzal,ahogyátváltoztattákahelyne-
veiket”(ShohatésStam1994:68).Casanovapéldáuloroszországikirándulása
soránmegvásároltegyfiatallányt,ésebirtokbavételelsőmegnyilvánulásaként
aZairenevetadtaneki,amivelegyszerretörölteelalányelőéletét,éskapcsol-
taőtösszeVoltaireregényhősével(Wolff1994:52).Kolumbusz,afelfedezőa
Ka to li kus Ki rá lyok nak címzett levelében,melybenbeszámolamegtaláltvidé-
kekről,aztismegírja,hogyanadottúj,spanyolvonatkozásúneveketaszigetek-
nek–nohatöbbnekis ismerteazottélőkáltalhasználtelnevezéseit:„Azta
szigetet, amelyiket elsőként találtam meg, a San Salvador (Watling-sziget)
névvel illettem, hogy megemlékezzek Őkegyelmességéről, akinek mindent
köszönhetünk;ugyaneztaszigetetazindiaiakGuanahaní-naknevezik.Annak
a szigetnek, amelyet másodikként találtam, a Santa María de Concepción
nevetadtam,aharmadiknakaFermandinanevet,anegyediknekIsabela,míg
azötödiknekaJuananevetésígytovább,mindegyikújnevetkapott”(Antología
del Ensayo 2000. 3. 30.).
Azújonnanmegismertföldrész„birtokbavételére”sokáigtöbbmegnevezés

versengett: ’Új Világ’, ’Indias’, ’Indias Occidentales’… A nevek pluralitása
1507körülérvéget,amikoregynémettérképész,MartinWaldseemüller,aki
nemtudottKolumbuszutazásairól,viszontismerteAmerigoVespucciközké-
zenforgóleveleit,azAmerigokeresztnevetírtaráazakkormégaligismertvi-
dékre,melytöbbé-kevésbéLatin-Amerikaterületénekfeleltmeg.Akontinens
északirészefeltérképezésénekelőrehaladtával folyamatosantágultaz ’Ame-
rika’névjelentéseis,miközbenaspanyolnyelveztakiterjesztéstegészena
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5Atérségmegjelenítésében1960körülbekövetkezőtörést többnyelvenkívülieseményis
magyarázhatja:Castro1959-esforradalma,vagyaz1962-esrakétaválság.Ezutóbbiolyanpoten-
ciálisveszélyforrássáértékelteáta„kisszigetforradalmát”ahidegháborúskontextusban,ame-
lyetazenciklopédiákoldalainegészLatin-Amerikárarávetítenek.
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18.századignemfogadtael.Majdismétösszementafogalom:maaz’Ameri-
ka’,’amerikai’jelölőkleginkábbegyországravonatkoznak.HernandezMontoya
venezuelaitörténész-írószerint:„AmimaLatin-Amerika,aztazalapítóatyák
egyszerűen Amerikának nevezték. Kirekesztették az Egyesült Államokat…
Majd James Monroe elnök »Amerika az amerikaiaknak« jelszava nyomán
AmerikacsakazEgyesültÁllamokatjelölte,ahogyanvilágszerteAmerikaaz
Egyesült Államok szinonimája ma is”, és hozzáteszi: „mindkét fél részéről
ostobaság ’Amerikát’ és ’amerikai’-t úgy használni, hogy kirekesztjük a Rio
Grandéninnenvagytúllakókat.Ilyennemtörténikmáskontinensen”(Her-
nandezMontoya2000).
ALatin-Amerikaszókapcsolatotelőször1860körülírtákle,francianyelven.

Ettőlazidőponttólkezdveaterületrőlvalódiskurzusalapelemévéválikadicho-
tomizáció.Valójában,mintmindenszemantikaioppozíció,melyavalóság(ok)
komplexitását egy fogalompárra szűkíti, a latin–angol Amerika-kettősség is
durva leegyszerűsítés.A ’Latin-Amerika’ kifejezés fő hiányossága, hogy úgy
próbálegykul tu rá lis tér sé get körvonalazni,hogykizárjaatőleleválaszthatatlan
indiánésafrikaikultúrákat.Ugyanezahibájaamégfelkínált’Ibero’vagy’His-
panoAmerica’kifejezéseknek.
Akülönbözőnévadásitörekvésekjólláthatóakazegyesenciklopédiákhasáb-

jain,mintegyigazolvaazötszázévesjubileumotünneplő„LibraryofCongress”
kiállításcímét:1492:AnOngoingVoyage.Bárakifejezésaszázadfordulónmár
megjelenik angol, francia, portugál és spanyol enciklopédiák szövegeiben,
önállószócikként,azazka no ni zált fo ga lom ként mégiscsak1960után,éskizá-
rólagangolésfrancianyelvűenciklopédiákbantűnikfel.Ugyanebbenazévti-
zedben a Latin-Amerika iránti érdeklődés egy összetett – az „area studies”
logikájánakmegfelelő,a térségmindenaspektusátátölelő–tudásrendszerré
szerveződik.Erendszerlogikájaszerinta’LatinAmericanStudies’kategória
az egyedüli legitim út bármely tudományterület Dél- vagy Közép-Amerikát
érintőkérdésénekmegközelítéséhez5.Ugyanakkorahangsúlyilyenáthelyezé-
seKözép-ésDél-AmerikárólLatin-Amerikáranemjellemziaportugálésspa-
nyol nyelvű enciklopédiákat, azokban a Latin-Amerika fogalom továbbra is
csaknyelvikategóriakéntszerepel.
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6AdichotomizációróllásdCsepeli(1993).
7Abirtoklásbavettterület„erotizálása”,úgytűnik,olyanmotívumkénthasználható,melya

birtoklási viszonyt tovább erősíti. Például Kolumbusz Amerikát egy női testhez hasonlította
(Kolumbusztidézi:HernandezMontoya:LatinAmerica:AnImpracticalHandbook).
A tárgyszóutalást lekövetveegyébkéntkiderül,hogy ittolyan sztereotípiáról van szó,mely

Európa „latinjaira” szintén jellemző: „Néhány vidéken, példáulEurópadéli részén ésLatin-
Amerikábanaházasságonkívülinemiéletáltalánoselvárásaférjekkelszemben,éstársadalmi-
lagelfogadott,amennyibenaférjnemesiktúlzásokba.Mindezperszenemtalálkozikafeleségek
egyetértésével,deakikvégülaztánaférfiasságmegnyilvánulásakéntkönyvelikeleviselkedést”
(Britannicaonline 2000. 04. 23.).
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Kettőselutasítás:Latin-Amerikaazangolésfrancianyelvű
enciklopédiákperspektívájából

La tin- és más Ame ri kák

Az angol és francia nyelvű enciklopédiákbanAmerika erősen dichotomizált
angoléslatinAmerikákrabontvajelenikmeg.Aszócikkekegyrésztakéttérfél
közöttitávolságotmegnövelikésmegszilárdítják,másrésztatérségekenbelüli
különbözőségeket tompítják, a konstruált kulturális tereket erősenhomoge-
nizálják.6Avalóságilyenkettősségekrevalóredukciójaamásiktólvalóelhatá-
rolódás egyik leghatékonyabb megfogalmazása. „A szemantikai oppozíciós
kategóriákáttekinthetővéésveszélyesséteszikavilágot,használójátfelmentik
a töprengés és a felelősség alól” (Szabó 1998: 10).Minél több és súlyosabb
dimenziómenténsikerülatérségeketszembeállítaniegymással,minéljobban
össze lehet kötni ezeket, annál hatékonyabb az etnocentrikus vagy rasszista
határvonalmeghúzása.
AkétAmerikadiszjunkthalmazkéntvalóábrázolásajelentkezikatárgyszó-

kötetekben az egyes fogalmak más szócikkekbeni előfordulását megmutató
felsorolásokban.Megfigyelhető, hogy ’Latin-Amerika’ rendelkezik a legtöbb
csakmegkülönböztetőmotívummal.Ilyen,csakLatin-Amerikátjellemzőkife-
jezésa’szocializmus’,amelykétenciklopédiakivételévelazösszesbenmegje-
lenik.Míga’szocializmus’fogalmátahidegháborúskontextusteszia’veszély’
szinonimájáváazangolnyelvűenciklopédiákban,a’terrorizmus’denotatívszin-
ten is erősennegatív tartalmú szó.Azokakifejezések,melyekdemográfiai-
szociológiaijellegűek,vagyalakosságotáltalábanírjákle,ugyancsaktöbbne-
gatívasszociációthívnakelő,mintakontinensmásrészeirehasználtjellemzők.
Néhány’társadalmi’tárgyszómegjelenítésepedigamáremlítettveszélyérzetre
apellál,mint például aBritannicaesetében a ’népességrobbanás’, aCollier’s 
esetébena ’bevándorlás’ésa ’menekült’ fogalmai.ABritannicábanszereplő
’szexuálismagatartás’7,aLaroussesorozatábanolvasható’házasodásésválás’,
valamintaz1964-esUniversaliseseténa’családikötelékek’,’fajikeveredés’pe-
digelakosságoklényegiviselkedésimásságátkívánjákmegjeleníteni.
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8Az1960-igkiadottenciklopédiákpárhuzamosankezelika’latin’ésaz’anglo’Amerikaszó-
kapcsolatokat:egyiksekerülrégiókénttárgyalásra,csupánjelzősszerkezetként.Előfordulásuk
kontextusa jellemzőenaz ’Amerika’ szócikk.Ezzel szembenmíg1960utána ’Latin-Amerika’
szókapcsolatot„felemelik”anégyföldrajzijellegűbb(Amerika,Észak-,Közép-,Dél-Amerika)
kategória szintjére,Anglo-Amerikamegjelenítése nemváltozik.Ez ameglepő szétcsúszása a
Latin-ésazAnglo-Amerikakategóriáknakazangolenciklopédiákbanazértfontos,mertaviszo-
nyításokmegváltoztatásávalátértelmezia’Latin-Amerika’kifejezést.Eddiglátszatraegykultu-
ráliskategóriakéntszerepelt,hiszenazAnglo-Amerikávalvoltszembehelyezve,szócikkékere-
kedéseutánviszontmárazÉszak-Amerikaátvesziazellentettpozícióját,ezáltalföldrajzikate-
góriakéntishasználjaa„latinrégiót”,erősítiegységjellegét.
9Az ilyenellentétpárokatVardaLangholzLeymoreháromkategóriárabontja:a) Bináris

oppozíciók: a logikai értelmezésselmegegyezően,pl.hímnem-nőnem.b) Oppozíciók,melyek
egy adott dimenziómentén elhelyezhető értékek, pl. jó-rossz; ezeket „analóg oppozíciónak”
vagy„antonímának”nevezi.c)Oppozíciók,melyekkölcsönösenkizárjákegymástminta)-ban,
ésnemfokozatosak,mintb)-ben,denemalkotnakolyanzártrendszert,minta)-banésb)-ben,
pl.nap-hold.
10 „...That system is devided into what are sometimes called an Anglo America and a

Hispanic,orLatinAmerika.OntheonehandaretheUnitedStatesandCanada.Ontheother
areall thestatesformedoutofthecolonialempiresofSpainandPortugal.Thestatesofthe
AmericanUnion, as also canada, are nontropical, adapted to the development ofEuropean
races,notmixedwithIndianblood,andpossessedbylonginheritanceofthemachineryneeded
forthesuccessfulconductofself-government.TheSpanishandPortuguesestatesofAmerica
arelargelytropical,andthereforelessadaptedtothehealthofawhiterace.Theirpopulationis
devidedbetweenawhite,anIndianandacolouredportion,thelattertwosometimesdocileand
industrious, sometimes almost savage. They inherited no machinery of self-government”
(Chandler2000.04.10.).
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Adichotomizációtovábbimegnyilvánulásaakéttérséget(Angol-,ill.Latin-
Amerikát)definiálómondatokbanlelhetőfel.Adichotomizációterősítő,ésaz
eltávolítást kifejező fontosmotívumLatin-Amerika szembehelyezéseAngol-
Amerikával8 valamely dimenziómentén, alapvetően szemantikai oppozíciók
használatával9. A Britannica1960-askiadásábanazelkülönítésígyjelenikmeg:
„Arendszeregyún.Angol-,valamintSpanyol-vagyLatin-Amerikáraosztható.
AzelőbbiheztartozikazEgyesültÁllamokésKanada.AzutóbbitSpanyolor-
szágésPortugáliagyarmatibirodalmábóllétrejöttállamokalkotják.AzEgye-
sült Államok, valamint Kanada államai nem trópusiak, így megfelelnek az
indiánokkalnemkeveredetteurópaifajokfejlődésének,ésegybenrégótaörö-
köseiasikeresönkormányzásképességének.Amerikaspanyolésportugálálla-
mai a leginkább trópusiak, így az ottani élet kevésbé felel meg a fehér faj
egészségének.Lakosságukfehér,indiánéskevertcsoportokbólállössze,mely
utóbbikettőnéhaszelídésszorgalmas,néhaszintevad.Nemörököltekönkor-
mányzásimechanizmusokat”10 (Britannica1960:42).
Az idézetbenhasznált ellentétpárok– trópusi vs. nem trópusi klíma; spa-

nyol-portugálvs.angolnyelv;vérkeveredésvs.nemkeveredés–aleggyakrab-
banmegjelenítettmotívumok.AnyelviháttéregyikalapvetőigazolásaAmeri-
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11 „…l’homme et ses productions disparoissent, pour ainsi dire, au milieu d’une nature
sauvageetgigantesque.”
12„…theintermixtureofraceswhichisnowgoingoninSouthAmericasuggestsphysiological

andethnologicalproblemsofhighinterest.”
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ka két részre bontásának, így az olyan részletek, mint Kanada francia ajkú
része,vagyazindiánésmeszticnyelvekelterjedtsége,valamintaspanyolésa
portugálnyelvekkülönbözősége,ritkánkerülnekemlítésre.
Abujatrópusitermészetképzeteazegyiklegerősebbsztereotípiájaatérség-

nek,nohasokolyanrégióvanmégKözép-Amerikánbelülis,amelyerőteljesen
elüt a trópusi díszletektől. A képzettársítás ragadóssága valószínűleg azzal
magyarázható,hogyatrópusiegzotikumasszociációsmezője jólhasználható
azeurópaivagyészak-amerikaiterületekkelszembeniellentét létrehozására.
AkulturálismintákvisszavezetésetermészetiadottságokraaBritannica1960-
as kiadásában egyfajta biológiai determinizmussal párosul. A „trópusi-nem
trópusi”szemantikaioppozícióskategóriátúgyterheliértékekkel,hogya„fe-
hér faj egészségéhez” viszonyítja, annak megfeleléséhez méri. A „trópusi”
kategóriaígyalatin-amerikaivalóságésafejletlenségegymagyarázótényező-
jévéválik.EzazérvelésegyébkéntszinténmegjelenikHumboldtésBonpland
idézettútleírásában:„azemberésazőműveiszinteeltűnnekavadéshatalmas
természetölelésében”11(HumboldtésBonpland1816:17).

A faj ke ve re dés

A szexualitás témaköre szintén különleges szereppel bír amásságépítésben,
ugyanisanegatívkéntmegjelenítettnépcsoportokegyigenbűnöstevékenysé-
get folytatnak: „keverednek” egymással. A szexuális tevékenység és annak
káros következményei egy biológai jellegű fogalom, a „faj” szempontjából
jelennekmeg.Akultúrákilyenbiológiaivávalóredukálása,a„naturalizálás”a
kolonialistadiskurzustelemzőkszerintvisszatérőmechanizmusaamásság,az
alárendeltségmegjelenítésének(ShohatésStam1994:138).
A„fajikeveredés”Latin-Amerikameghatározójegye.Mígafranciaencik-

lopédiákbanafajikeveredéspozitívhangsúlytkapazőslakosokszintetotális
kiirtásáhozképest,azangolnyelvűenciklopédiák ilyenösszehasonlítástnem
végeznek.Brycenagykövetfentebbmáridézett„rasszistaszövegében”a„fa-
jok”közöttikeveredésúgyjelenikmeg,mintproblémákpotenciáliseredete12. 
A Britannica1960-askiadásábanaszövegkörnyezethasonlóértelmezéstade
jelenségnek,amikorszembehelyeziAngol-ésLatin-Amerikát(1960:749),és
az’indiánvérrelnemkeveredőeurópaifajok’kifejezéstapozitívmegjeleníté-
sűAngol-Amerikáhozköti.Afajikeveredésalapvetőenaspanyolokvagypor-
tugálokjellemvonása.Azindiánok,feketékcsakakeveredéstárgyai,elszenve-
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13„Alargegroupofmixedbloodsappearedveryearly,forIndianandNegrowomenreadily
acceptedthewhites,andmiscegenationwasacharacteristicofthePortuguesecolonist.”
14„Thescarcityofwhitewomen,thefreedomofthePortuguesefrompuritanicalattitudes,

andthedespoticpowerofgreatplantersoverIndianandblackslavewomen,allgaveimpetus
tomiscegenation.”
15„…theIberianpatternsoftreatmentofthoseinvolvedintheinformalunionsremained

muchthesame,alowingforavastamountofsocialandculturalcontactandmixture.”
16Hasonlóazonosításatárgyszavakszintjénistettenérhetővolt,aholmindkétrégióhozkap-

csolódottegykifejezés,pl.a’szexuálismagatartás’.
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dői,mintegypasszívelviselőiazibérekemehajlandóságának:„Nagyonhamar
gyakoriváváltavérkeveredés,mivelazindiánésnégernőkkészségesenelfo-
gadtákafehérekközeledését,másfelőlakülönbözőfajúakkalvalónemiközö-
sülés a portugál gyarmatosítók egyik jellemvonása volt” (Britannica 1968:
756)13.Vagyaz1983-askiadásból:„Afehérnőkhiánya,apuritanizmusáltal
nemkötöttportugálokhozzáállása,valamintanagyültetvényesekdespotikus
hatalmaazindiánésfeketerabszolganőkfelettmindavérkeveredéshezveze-
tett”(1983:827).14A2000.évionlineBritannicaszövegeiisarégisémáksze-
rintépülnekújjá.Ígypéldáulazibérekrőlszólófejezetbena’fajikeveredés’is- 
métazibériaitársadalmakegyjellegzetesvonásábólvezethetőle:„aházassá-
gonkívüliekkelvalóbánásmódibériaimintáinemváltoztak,ígylehetővétet-
tékatársadalmiéskulturáliskontaktuséskeveredésgyakoriságát”(2000.4.
19.)15Etérenazibériaiak„eltérnekazészak-európaitársadalmaktól,éseszo-
kásuknak nagy hatása lesz az indiánokkal létrehozandó kapcsolatokban”
(2000.4.19.).
Avérkeveredéstémaköretehátnemcsupánolyaneszköz,amelyazáltalá-

nosítottLatin-Amerikátegyalapvetőenmás,idegen,helyenkéntveszélyesenti-
táskéntkonstruáljameg,hanemagyarmatosítótársadalmakatiselítéli.Asze-
xualitáshozvalóviszonyulásábrázolásaegyszerrebizonyítjaLatin-Amerikaés
azIbériai-félszigetnépeinekmorálisalsóbbrendűségét.16Valóban,azangolés
francianyelvűenciklopédiákLatin-Amerika-reprezentációjánakmásodikalap-
vetőmotívuma amegjelenítés kétlépcsőssége.A tanulmány elején idézettDu- 
mas-mondástanúságaszerintegyAmerikánbelülihatárvonalraegyEurópán
belülimegosztásisrávetül.
Areprezentációkettősségemutatkozikmegagyarmatosítás folyamataésa

helyikultúrákhozvalóviszonyleírásában,amelytémakörökelhallgatásaAngol-
Amerikaesetébennemindokolható.Mígazészak-amerikaibevándorlókáltal
elkövetettatrocitásokrólnemesikszó,aspanyolésportugálgyarmatosítástle-
író,ún.’feketelegenda’máraszázadfordulónkiadottenciklopédiákótaalapve-
tőszereppelbíratérségdefiniálásában.MígLatin-Amerikaszületésétagyarma-
titörténelembőlvezetikle:„Latin-Amerikaazindiánésibériaivilágokütközé-
sébőlszületik;félvérnekszületika300esztendőnáttartógyarmatitörténelem
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17„L’AmériqueLatinenaîtduchocentrelesmondesindiensetdesmondesibériques,ellen
naît,métisse,aucoursd’unelonguehistoirecolonialequidure350ans,etquin’apasfinide
pesersurleprésent.”
18„…themainobjectoftheSpanishwasalwaysgold.”
19„…markedbymassacreandbutchery.”
20„…principalsbarbarouslyexecuted.”
21„ThemissionsstabilizedthefrontiersandpreparedthewayforfurtherEuropeanadvance,

butfailedtocivilizetheIndians.”
22„ManyIndiansrevertedtobarbarismwhenthemissionsweredisabled.”
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alatt,amelytovábbterheliajelent”(Larousse 1971:579).17Angol-Amerikátaz
angolnyelvésazészak-európaiszokásokjellemzik.Agyarmatosítástémaköré-
nekleírásábanalatin-amerikaitérségpasszívelszenvedőjeatörténelemnek.
Agyarmatimúltvállalásánakéselfelejtésénekdichotómiájántúlmagánaka

gyarmatosításfolyamatánakareprezentációjaiselutasító.Aspanyolésportu-
gálfelfedezésekrőlszólóelbeszélésekugyanisrendszerintnem„tiszták”:vagy
afőhőssorsafordulrosszra(pl.Kolumbusz„láncraverve”térvisszaSpanyol-
országba,Bolívartüdőgyulladásbanszáműzetik),vagycselekedeteinemváltják
beahozzájuk fűzött reményeket, illetveeszközkéntkriminalizáljákőket(pl.
Izabella királynő kapcsán: „az utazás finanszírozása zavaros”).ABritannica 
1960-as kiadása a spanyolok „szörnyűséges korlátoltságáról” („monstruous
fatuity”–1960:748)beszél,aspanyolokfőindítéka„mindigazarany”(1960:
746)18, a függetlenedésikísérleteket„tömeggyilkosságésmészárlás jellemzi”
(1968: 756)19, vezetőiket „barbár módon kivégzik” (uo.)20. Bár a spanyolok
tevékenységétleginkábberőszakoskéntjelenítikmeg,ennekellenéreaz1968-
as,1983-asenciklopédiákegyfajtakudarcotvallott„civilizációsküldetést”tes-
tálnakrájuk,pontosabbanegyháziképviselőikre.Ezttűnnekalátámasztaniaz
olyanmegnyilatkozások,mint:„Amissziókstabilizáltákahatárokat,előkészí-
tettékazokatatovábbieurópaielőrenyomulásnak,denemsikerültcivilizálniuk
azindiánokat”(1968:749)21.Vagymint:„amissziókmegszűnéseutánsokindi-
ánvissza esett a bar ba riz mus ba”(1968:752)22.Hasonló„civilizációsküldetés”a
2000-eson-line-példánybanismegjelenik:„aszerzetesek,akikkomolymunká-
bakezdtekazindiánokkal”(2000.4.19.),deazindiánokbarbárságára,civili-
zálatlanságáravalóhivatkozáshelyébeújcéllép:azindiánokmegmentéseaz
őketkizsákmányolóspanyolintézményistruktúráktól.
Azindián-ésafekete-afrikaikulturális-társadalmiörökségtémaköre,mely

beépülatérségproblematikusságánakmagyarázatába,szinténcsakLatin-Ame-
rikakapcsánkerültárgyalásra.Atárgyalásimódpedigszinténakettősaláren-
delődéstmutatja. Indiánokésafrikaiakalapvetőenegymódonmutatkoznak
megaszövegben:aspanyolokhoz,ill.portugálokhozvalóviszonyulásukkap-
csán;nincsmásszerepük,mint„avidámegyüttműködésazeurópaiakarattal”
(ShohatésStam1994:63).Errepéldaaz1968-askötetbőlMontezumaazték
uralkodóleírása,aki„babonásáhítattal”viszonyultCortéshez.Vagyazáltalá-
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23 „Indians accepted baptismwith great zeal. Some, in fact,were baptized several times,
beingquitecarriedawaybytheritesaswellasthetokensgiventhembythefathers.”
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banazindiánokravonatkozómegjegyzés,hogy„azindiánoknagylelkesedéssel
fogadtákakeresztelést.Néhányantörténetesentöbbszörismegkeresztelked-
tek,annyiraelvoltakragadtatvaarítusoktólésazemléktárgyaktól,melyeketa
szerzetesektőlkaptak”(Britannica1968:752).23

Ibéro-Amerika

Aspanyolésportugálenciklopédiákperspektívája

„Ésaspanyolidealizmustafajokabszolútegyenlősége
tetézte.”

(DiccionarioEspasaCalpe1957,1978,1984:3/8)

A spanyol és portugál nyelvű enciklopédiákban fellehető reprezentáció az
angolszászésfranciabemutatásraválaszol.Egyrésztátértékelianegatívszín-
ben feltüntetett hódítást és az elítélt gyarmatosító népeket. Másrészt nem
dichotomizálja az amerikai kontinenst, azAmerikára vonatkozó tudást nem
bontjaLatin-ésAngol-Amerikára,nemkanonizáljaaLatin-Amerikaszókap-
csolatot.MindaGrandeEnciclopediaPortuguesaeBrasileira,mindazEspasa 
kötetek’57-es,’78-asés’83-askiadásapusztánnyelvikategóriakéntkezeli,és
rámutat e kategória hibájára: „Ez a kifejezés mind tágabb értelmezésében,
amelymagábafoglaljaazösszesamerikaiállamot,ahollatineredetűnyelvet
beszélnek,ésamelyekkultúrájaazonosalapokravezethetővissza,mindszű-
kebb értelmezésében,melyDél-Amerikát jelöli, pontatlan.Mert Spanyolor-
szág,PortugáliaésFranciaországmindrésztvettekAmerikagyarmatosításá-
ban,Románia sosem vett részt benne, ésOlaszország is csak igen későn, a
bevándorlás idején jelentmeg.Másrészt a francia nyelvKanadábannemaz
egyedülihivatalosnyelv,hanemazangollalegyüttaz.Azolasznyelvpedigmég
ilyen státussal sem rendelkezik egészAmerikában.Ebből adódóanmegfele-
lőbbnek tűnik az Ibero-Amerika vagyHispán-Amerikakifejezéshasználata”
(Diccionario Enciclopédico EspasaCalpe 1978, 1984).AzEspasa kötetekkel
szembenaportugálmagyarázatazIbér-Amerikakifejezéstiselutasítja:„Latin-
AmerikaamégkevésbéhasználtIbero-Amerikakifejezésnémettérképészek
általimegnevezése”(GrandeEnciclopediaPortuguesaeBrasileira1960).
SőtaspanyolenciklopédiáknemcsakaLatin-Amerikakifejezéstnemkano-

nizálják,hanemahelyettejavasoltIbér-Amerika,ill.Spanyol-Amerikakifeje-
zéseketsemkülöncikkbenbontjákki.Továbbáaspanyolésportugálenciklo-
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24„…volcandosobreelcontinenteenigmáticoymagníficoelvalordesusguerreros,elardor
de sus exploradores, la fé de sus sacérdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus
menestrales...todo ello de lamaneramás humanitaria y verdaderamentematernal que haya
podidoimaginarse.”
25„EsindudablequelasexpedicionesseformabanconlaflordelasgentesdeAndalucía,

Extremadura,CastillaydelCantábrico.”
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pédiák’Amerika’cikkénbelülsemtalálunkolyanmondatokat,mintazangol
nyelvűenciklopédiákban,amelyekexpliciteösszehasonlítjákAngol-Amerikát
latin párjával. Az ibériai enciklopédiák elismerik a „két Amerika” közötti
különbségek létét, de elutasítják, hogy az ő hatásukra éleződnének ki ezen
eltérések,tehátkivonjákaportugálill.aspanyolnépeketazangolésfrancia
enciklopédiákbólismertkettősreprezentációból.Aportugálenciklopédianem
egységestérségekrőlbeszél,hanemhatásokról,ésezekhangsúlyozásátírókés
nemzetközikonferenciákműködésénekkönyveliel:„Észrekellvegyük,hogy
Amerikán belül is nagy politikai különbségeket mutat az észak-amerikai
országcsoport,amelyerőteljesangolszászbefolyásalattáll,ésadél-amerikai
csoport,melyetlatinhatásokértek.Ezekakülönbözőségekmegerősödtekés
tovább fejlődtek az utolsó fél évszázad alatt, és ez részben olyan íróknak
köszönhető, mint Alvarez, Urrutia, Stimson, Hughes, Scott (stb.), részben
pedig az ún. amerikai nemzetközi konferenciák hatásának tudható be”
(GrandeEnciclopediaPortuguesaeBrasileira1960).
Adichotomizációelutasításántúlmenőenezatípusúreprezentációmegpró-

bálja egész Amerikát egységesen feltüntetni, mégpedig pozitív színben. Az
Espasa kötetekbenazegészAmerikáthomogenizálvaírnakazamerikaiállamok
alkotmányosságáról:„Mindenamerikaiállamkormányzásábanfontosszerepet
kapazalkotmány,kivéveKanadát,amelyaBritNemzetközösségtagja”(Diccio
narioEnciclopédicoEspasaCalpe1978,1984).Amikorterületi-politikaimegosz-
tásról írnak,akontinenst függetlenállamokraésmásnemzetektől függőálla-
mokrabontják.AkétAmerikátelkülönítőmegjelenítésátadjahelyétegyideali-
záltvisszatekintőmegjelenítésnek,melyateljesAmerikáravonatkozik.
UgyanakkorazAmerikárólszólóleírásokbanmegtalálhatóakagyarmatosí-

tástigazolóolyancivilizációsdiskurzuselemei,melyekafentiangolszász–fran-
ciareprezentációktólküszködveidealizáljákagyarmatosítókatésvisszautasít-
ják a fekete legendát: a brutális spanyol gyarmatosítás vádjait. A „Vádak
Spanyolországellen”c.alfejezetbenolvasható,hogy:„Arejtélyeséscsodálatos
kontinensre bocsátották harcosaik bátorságát, hódítóik kitartását, papjaik
hitét,tudósaikbölcsességét…ésmindeztalehetőlegemberibben,alegőszin-
tébbenanyáskodóan,amitcsakellehetképzelni”24 (DiccionarioBásicoEspasa
Calpe 1957,1978,1984).
„Nemkétséges,hogyafelfedezésekenrésztvevőkAndalúzia,Extremadura,

CastillaésCantábricolegjobbjaiközülkerültekki”(uo.)25.
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26 „La reina declaró que los indios era tan libres como los castellanos, y que no podían
exigirlesservicioalgunogratuitooforzoso.”
27„Así,proclamandiolalibertadylaigualdaddelosindios,eraprecisocivilizarlos”.
28„Laesclavitud,lapoligamia,lasunionesincestuosas,lasodomía,eranviciosenellosmuy

arraigadísimos,quedanideadesunivelmoral.”
29„Manifestabanunagranrepugnanciaaconvivirconlosblancosyadquirirsushábitosde

sociabilidad.”
30„Ésaspanyolidealizmustafajokabszolútegyenlőségetetézte.”
31„Porelcontrario,yaen1503serecomendóquealgunoscristianossecasenconalgunas

mujeresindiasylasmujerescristianasconalgunosindios.”
32„Elhechodequeelindionofueseenlasposesionesespañolasconsideradocomoesclavo,

yquelosespañolesalllegaraellosinmujeresconsiderasencomolegítimosasushijosmestizos,
alcontrariodeloquehicieronlosholandeses, inglesesyyanquis,sedebea ladiferenciaque
existeentreelcatolicismoyelprotestantismo.”
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Mindeközbenagyarmatosítókésgyarmatosítottakkapcsolataiserősenide-
alizált,példáulazindiánokszabadságrólvagyafeketerabszolgákalkalmazásá-
nakelutasításárólszólóleírásokban:„Akirálynőazindiánokatéppolyszabad-
naknyilvánította,mintaspanyolokat,ésnemlehetettsemmilyeningyenmun-
kárakötelezniőket”(uo.)26.„Miutánbiztosítottákazindiánokszabadságátés
egyenlőségét,civilizálnikellettőket”(uo.).27

Acivilizációsküldetésvédekezőigazolásábanaspanyolenciklopédiákmég
azangolésfranciaenciklopédiáknálisdurvábbanutasítjákelazőslakoscso-
portokat:„arabszolgaság,apoligámia,avérfertőzőegyesülés,aszodómiamind
nagyon mélyen gyökerező szenvedélyeik voltak, amiből következtethetünk
erkölcsiszintjükre”(uo.).28

AzEspasa kiadásokazangolésfranciaenciklopédiákbanemlítettvérkeve-
redéstémakörétismegjelenítik,mintavegyesházasságmintáját,melyfurcsa-
mód kifejezetten a spanyol társadalom erényétmutatja, hiszen az indiánok
„nagyonvisszataszítónaktartották,hogyafehérekkeléljenekésátvegyéktár-
sas érintkezésre vonatkozó szokásaikat” (uo.)29.Mindazonáltal a spanyolok
idealizmusánakésmásfajokkalszembeniabszolúttoleranciájuknakköszönhe-
tően30 „már 1503-ban kezdeményezték, hogy néhány keresztény férfi indián
nőt vegyen el, és hogy keresztény nők indián férjhezmenjenek” (uo.).31Az
enciklopédiaszerint1514-benmártörvényesentiltottákavegyesházasságok
akadályozását.Efurcsacsavarismételtenazalárendeltreprezentációsstraté-
giaeredménye,miutánazangoléshollandgyarmatosításoktólvalókülönböző-
ségettükrözi:„Az,hogyaspanyolterületekenazindiántnemtekintettékrab-
szolgának,és,hogyafeleségnélkülérkezőspanyolférfiak–szembenahollan-
dokkal,angolokkalésészak-amerikaiakkal–félvérgyermekeikettörvényesnek
tekintették,akatolikusésprotestánsvalláskülönbségeivelmagyarázható”(uo.).32
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Befejezés

AzelemzésalávettenciklopédiákkétrelevánsLatin-Amerika-reprezentációt
használnak.Afranciaésangolenciklopédiákbanaz1960-asévtizedutánfel-
lobbanazérdeklődésLatin-Amerikairánt:különtételléválik.Megkezdődikaz
amerikai kontinens dichotomizációja, melymegfigyelhető a tárgyszókötetek
felsorolásaiban,valamintatérségetdefiniálószövegrészekben.Adichotomizá-
ciót segíti a szemantikai oppozíciók használata. A szemantikai oppozíciók
témái folyamatosan fenntartanakolyanmotívumokat,melyeket a 18. század
koraiutazói jegyeztek leelőször,mintpéldáula vérkeveredésésazelmara-
dottság összekapcsolása. Az angol és francia enciklopédiák Latin-Amerika-
reprezentációinak másik fő vonása a reprezentáció kétlépcsőssége: Latin-
AmerikaelutasításátigazoljaegyEurópánbelülielutasításis.
AzibériaienciklopédiáknemalkalmaznakLatin-Amerikáramintegységre

rávetülőmásságteremtő, elutasító, kategorizáló beszédmódot.Nemdichoto-
mizáljákAmerikát,nemkanonizáljáksea’Latin-Amerika’,seaz’Ibér-Ameri-
ka’kifejezéseket.Aspanyolésportugálenciklopédiákbanfellelhetőreprezen-
tációk válaszolnak az angol és francia bemutatások elemeire: elutasítják az
amerikaikontinensdichotomizációját,aLatin-Amerikakifejezéshasználatát,
éslegfőképpaztaszerepet,amitazangolésfranciaenciklopédiákaspanyol,
ill.portugálnépekreosztottakaLatin-Amerika-kép felépítésében.Azellen-
reprezentációkialakításánakfőpilléreegyolyankolonialistadiskurzus,mely
azőslakostársadalmakatlealacsonyítja,miközbenhangsúlyozzaahódítókcivi-
lizációsküldetését.Alatingyarmatosításerőteljesennegatívmegjelenítéseegy
idealizált, Amerika egészére vonatkozó hódításnak adja át helyét, mintegy
folytatva az Amerika „birtoklásáért” folytatott reprezentációs vetélkedést. E
vetélkedés és önigazolás szinte minden területen megjelenik, és csak egy
dologbanfigyelhetőmegegyetértés:a„bennszülött”indiánokelutasításában.
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