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'98 emléke Spanyolorczigban,

Az utóbbi idóben mindenki.:p{.jo :1jft9r. ,,megcmlékezések kurturájában,, é1, amely
a tórténelmi emlékezet ig¡1i paúdéjaként állandóan aria emlékeztet bennünket, hogy a n"p'-
tár emblematikus dátumokkal zsúfolt, amit ér,fordulók s külónósen centenáriumJk - io
tóbbé vagy teves!é_meg.emlékezésre méltó események - sokszoroznak meg.

E ,,kultúrán" belüI, és külónósen oly*."lgy múltu ország esetében, m"int Spanyolország,
nem lenne külónósebben nehéz iinnepelni (vagy megsiratni) szinte herente ienténáriumó-
kat, megemlékezéseket. Most 1898 centenárium:ínf vagyunk, de ez nem egyszerúen cente-
nárium:.ellenkezóleg, sajátos dimenziója van, és ez ekéríjelleget ad e megeñftke#snek, de
ezt a sajátosságot egy_esek.,,fenyegetésnek' láiák.'E külónlegeJség abban á-[, hogy ,,98," io-
nos jcllegtí y Z:":ls\*.1s 1vár_o¡okban, például a sevillában átélt, iinnepelt, rñégiendezett
(és ugyancsak fájlalt és vádolt) ,,92"-vel. 1898 kétségkívül nem azonos, s6t inkábtelentétes
1492-vel abban az értelemben, L"gy . lét dátum a kezdetet, illewe a véget jelenti a spanyo-

Pk..i3erilyi gyarmati rendsz2rt'be2. Historiográfiai szempontból o 
^i^toli^ 

rr"gy 
" 

rr"--
beálfitás jelentdsége n6, ha tekintetbe vesszük, hogy - mint ahogy a francá tArrZnészek az
I789-es Fowadalam, vagy a német tórténészek az 1939-1945-As fidúoní vonatkozásában ha-
,á:"ry* meg 

9n¡nagukat - a historiográfiai irányzatok meghatározására a spanyol amerika-
nisztikában a kulcstény azl,yolció lehetne, melyet egyesek szerint a fE¡gett¿ns,tg testesít
-ggi.-íg -á:9f szerint a Felfedznís vagy a Crnqwixa tdtinetné be ezt a rz"ñ!.t. pe"rsze való-
szilúi\g.mindkét álláspont valójában vwanaztjelenti, mert az az idea, *.ly 

" 
conqui*tíról

szóI, kijelóli magínakaFügetlnuégneh a tartalmát is, tehát'92 és '98 úlra csak ósszeta-rtoznak.
Az cgyik évs{m (1492) ¡5y ismert, mint a,,Felfedezés Évc". És-nem jelentóség nélküli

a" sem,_lrogy mikózben L492 ¡¡tszázedih éuford.whjdnoh iirrneplése el6n és alan - és riem csak
Spanyolországban.- széles és intenzív vita bontakozott ki magának az iinneplésnek az el-
nevezéséról is (mely sgkftle,.koztük néhány igen hipokrita elnevezéssel zámlt, mint például
a,,két- vagy három vilíg találkoz:ísa"); 1898 els6 céntenáriuma számunkra. lesalábbis Spa-
nyolországban, egy katasztrófiiról való megemlékezés. '98 a ,,szerencsétlc.trégÍ,u"" -".^".1ttovábbra is, ahogy a kortársak maguk is nevezték.

. rgy,.\"w a spanyolok kollektív emlékezetében a ,,'98" ("-.ly never adotr az írók es ér-
telrniségiek egy generációjrínalq és amelynek jelentósége messze iilrlí o irodalom szúkebb
határain) .még soldajta.más, ellentmondásos víziót is?letre keltett, de csaknem mindegyik
,Jcatasztrófa" !5y pcsszimista, sopánkodó.vagy rehabiütáIó vízíóval, egy nagy n" 

"rú 
tí$é-

diával és .:tr:k l spanyol élerre vonad(ozó kévetkezményeivel kapcsolZ'dott éssze.
Egyszóval olyan rémálomnak tiínik,,'98", mely id6bén hosszin elhúzódott, & az 1936-os

polgárháboruban a ,,két Spanyolország" szembehillásában kulmin:ílt, ami valóban szeren-
csetlenség volt Spanyolország szánára. A kapcsolat '98 és '36 kózdt jól ismerr. E kapcsolat
jelkéq9 F..T:" tábomok, al<t a.Faj (Raza) címú filrn fbrgatókónyvéÁek szerzíje vagy tírs-
szen5je is lchetne. Ott ugyanis a polgárháborus gydzelern a ,,nácionalisták" ízí,rnlia ,,'98
kárpótlása" lett: olyan 

-ósszekapcsolás 
ez, amely á hálátlanságra és elhagyatottságra utal.

E fclfbgás a spanyol hadseregben születen, mely ónmagár a ,,sárencsétlens?g,, és a iehetség-

A tanulmány egy Havannában 1998. janurír 12. és I8. kózótt tartott tudom:ínyos konfbrencián el-
hangzott elóadás szóvege. (A fbrdító jegyzete.)
Go1'tisoló, Juan: El 98 qr.re sc nos viene encima. El país, L997. máj,as 27.
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telen politikusok kózvetlen áldozatának tekintefte.3 S az autoritarizmus er6sódése, mely
1898 után gyókeret vert a hadseregben, együtt járt a népi antimütarizmussal, mely meg-
lehetóscn korán megjelent, s még a spanyol szenátusban is hangot kapott, ahol 1898. szep-
tembcr 6-:ín Adolfo Suarez de Figueroa M ,Jrtc emberének érzelmeit'' kifejezve keményen
bír:ílta a tábomoki kart, amire Weyler tábornok másnap ingerülten válaszolt, leszagezve,
hogy,,a vereség igazi vétkesei a poütikusok'. E kórül botrányig fajuló heves vita bontako-
zoftki az ülésteremben és azon kíviil is.a

Á- n" a legujabb kori spanyol tórténelem igazi szerencsétlensége '3ó volt, amelyet '98-
hoz hasonlóan továbbra is ,,szrrencsétlenségnek" tekintenek, olyan sztereotípia ez, amellyel
a spanyol jelenlét végét nevezik Amerikában és Azsiában.

Az is nyilvánvaló azonban, hogy mai látószógbílnézve nem nevuhetjük,,szerencséden-
ség'Lnek a gyarmatok elvesztését. A szerencsétlenség valójában a Fügetlznség kudarca volt,
me$rt e népek kiizdóttek; szerencsétlenség volt az emberi életekben tórtént veszteség, a sok
ezer Fülóp-szigeteki, kubai és spanyol halott (ez utóbbiak tóbbségiikben egyszerú emberek
voltak, akik nem tudtrík megvásárolni a katonai szolgálat alóü mentességet a Tengerentúlon,
mivel nem rendelkeztek ezerótszáa vagy kétezer pezetíNal, amibe e mentesség került); sze-
rencsétlenség volt maga a háboru a spanyolok és a kubaiak kózótt, a spanyolok és a fiüppi-
nók kozott; és maga a háboru is, melyet nem lehetett elkerüüei, de amelyet maga Spanyol-
ország tett elkerülhetetlenné szerencsétlen gyarmati politikájával a19. színadvégén.

Mindezzel együtt is, s még kizárólag spanyol látószógbdl is, tul a katonák elvesztésén, tul
a flotta clsüllyesztésén és a katonai vereségen, vannak más aspektusai is e nagy hatású ese-

ménynek Spanyolország tórténetében, melyek e tórténelmi ütában mindmáig elfbledettek
vagy kevéssé értékeltek. 98-nak például nagy szerepe volt a ,,Restauráció" formálódásában,
amely komoly szándékot mutatoft arra, hogy Spanyolországnak európai parlamenti rend-
szert adjon, mikózben persze magában foglalta a ,,caciquismo"-t5 is. Az ,,újjászületés" moz-
galma is ekkor jótt létre, amelynek els6 jelei már a felvilágosodás idején fbltúntek, amikor
néhány spanyol (Feijoo, Jovellanos, Cadalso) felismerték a hanyatlást, az elmaradottságot,
Spanyolország mag:ínyosságát, uért igyekeztek Európához és a modernitáshoz ,,kózelíteni".

Az újjdwületés és a Sm.bad. Ohtatd.s Inwzethwhó személyiségei hidat jelentettek e felvilágo-
sultak felé, és a spanyol társadalomnak a megújulás impulzusát adtálq s ebbe a folyamatba
a munkásmozgalom is integrálódott két olyan nagy áram,latával, melyek a polgárhábor"ig j"-
len voltalc az anarchistákkal és a szocialistákkal.

Egysával '98 ,,katasztrófája" egybeesik a spanyol modernizáció els6, szigoru tervével,
egy olyan programmal, melyben Európa volt a vonatkozási pont: Európa mint ,,megoldás"
a ,,problémára'', amely maga Spanyolország. Európa tehát ,,a modernitás metaforája''-ként
szerepelt, mely metafora egyébként még ma is é16 és aktuáüs.7

Ugyanakkor 1898 után Spanyolországban meghonosodtak a perifériák nacionalista
programjai (s ezznlmaga a spanyol nacionalizmus is), valamint a decentralizáció els6 kísérle-
tei, melyek azonban nem valósultak meg csak L978-bart az Alhntwínyon és az Aunruírnid,h,

Rnm (A firj) címií film a kubai háborúban kezdddik, a fószerepló - aki magát Francót szimboüzálja -
apjának halílával, aki a tehetedenséget és a liberdlis politikusok hazafiatlanságát ostorozza.
García, J. R. Mi[ín és mások: Percepción y memoria del desastre del 98. Madrid, Historia abierta, 21.
szim, 1997. október 17. 17 . (a továbbiakban: Historia abierta)
A spanyol vidéket teljhatalommal ellendrzó, a kózponti kormáryokkal jó kapcsolatot fenntartó ,,kis-
kirílyokl'- lcgtóbbszór helyi nagybirtokosok - neve ,,cacique". Innen e jelenség általánosító elneve-
zésc. (A fbrdíró jegyzetc.)

Institución Libre de Enseñanza - 1876-ban alapította Francisco Giner de los Rios; a reformgondolko-
dás és mcgírjulás cgyik szcllemi kózpontja lett Spanyolorszigban. (A fordító jcgyzete.)

lunco, ]osé Alvarcz: La nación en duda. In: Más se perdió en Cuba. Cuba, 1898 y la crisis de fin del
sigio. Madrid, 1998. 4ó3..(a továbbiakban: Mds se perdió cn Cuba)
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államán kcrcsztüI, jelezve czznl is, lrogy poütikai szempontból Spanyolországban ,9g rc-
ménltclcnségc ncm más, mint a modernizáció vílsága.

mód, ahogy egy misztikus és mitizált évszítm ccntenáriumát ünnepeljük, amellyel
kapcsolatban az utóbbi években mély historio gráfiu vákozások zajlonak es a mégquUs is ;.-
len van, távol áll az ún. ,,kilencvennyolcasságtól', azaz távol a haiasznofista meglAzeÍtért3l,

{\d.y ot 
.^? 

értelrniséget jellemezte, amely az USA-tól elszenvedert vereséget a-rra használta
fbl,_lrogy Ieleplczzr a rendszer fbgyatékosságait; de távol áll ez azon nézeóttól is, amelyek
a lchetséges fbrradalrni áradattóI, illetve a megvert katonák revansizmusától megriadt poiiti-
kusokat jcllcmezték.

A lotasztrofista felfbgís - paradox módon - nagy ereje ellenére valojában csak róvid
életú volt, s a ,,szerencsédenség" igen hamar feledésbe merüt még azoknál-is, akik a veresé-
get rnint egfiajta általínos büntetest fogták fel. S ez a fblfcgás a10. szazad kezdetén erfisen
befolyásolta a parlament dónteseit és a spanyol kormány tétteit. Ma írgy túnik, mintha 98
sok évtizeddel korábban !ó".".l volna; írgy tgtszik, hamar,,túljutonak-ama kezdeti rettegé-
sen,.lrog1' a rcndsz,er megbukik. És csaknem általános érdekként jelenik meg az éppen még-
tórtént gyarmati kudarctól való elhatárolód:ís."8

Talír. cz az oka annak,. hogynem található olyan komoly elemzés, mely értékeln é az igazi
kówetkczményeket és a y,íls1g )dent6ségét, s amikor ilyen elemzés készüI,'s a tórténcti rñeg-
kózclítés a 19. színad végi Spanyolország érznlmi vagy szcntimentális vízióinak helyebe lé!,
'98 toposza immár kevésbé traumatikus vonásokar ólr. Így például a hadtórténet feltárta,
hogy. ? a.háboru az. Egyesült Álamokkal a ,,kisebbik ros#' vftozatként értékelhetó, "ry;-.minimálisra.l9-pí1"Í - ósszeütkózésként, mely lehetdvé terre a gyarmati válság ,¡néitó-
s ággal" tórtén6 le -zir ás át,

_ 
Ma lár nrdjuk, a spanyol korm:íny a háborura sz vazrit,\ amelyról tudta, hogy elveszti,

rnivel félt - cgyébként úgy nínik, alaptalanul -, hogy a lehetséges. aiternatívák - azaz al<$ai
{blkcl6k clótti meghátrálás vagy l(uba békes átadása az Egyesült Áüamoknak - új katonai fbl-
kclést vagy magának a monarchiának a bukását vonnák maguk után.

Másfbl6l, ama erófeszítések ellenére, melyek a vereség gazdasagj hatására kívánják a súlyt
hclycznf és.clnrlozzák e gylrma¡i területek civesztésévelfáió, a spanyol gazdaságra-gyakorolt
negatív hatást, rna már tudjr¡k, hogy c hatás nem volt sem tul nagy, sem tul tartós. Á gazda-
ságtórténcszek egységesck abban, hogy lüstoriográfiai tulz:ísnak tartj:ík a '98 ,,katasztráfális"
hatásáról írottakat. A kereskedelmi visszaesés, bár jelentós volt (mindenckelótt néhány kor-
zetben, például Katalóniában), nem vált meghatározavá, mível az urolsó amerikai spanyol
gyannatok akkoriban nem álltak cserekapcsolatban Spanyolországgal (kivéve Katalóniát),
s elszakadástrk a t6ke rcqryri{trísáv1l járt (tóbb milliárd pesetára becsülik ut az ósszeget},
ami az anyaországraigei jítékony haiást gyakorolt. Ez bdségesen pótolta a védett pi".oi.i-
vesztését és a rettenctes háborus adósságot. Egyszóval tehái Sparyolországban neh '98-cul
ke1d6dón a dcpresszió pcriódusa, r n"nii. okolott gazdaságS",ihagot, ámíalóban o 1i1l^^
legitimációs, bár róvid tár,u válságáh oz vczercfi.l"

Ugy tíínik, az irodalom- és eszmetórténet is komolyan megkérdójelezi ma már ama id6k
r-ragy alkotoinak ,,kilcncvcnnyolcasságáC' és írjravizsgálja szerepiikct, mint olyan, a vákozás-
ban érdckclt és tchetséggel megáldon értelmiségieket, akik az akkori Spanyoiorczág szárnára
politikai altcrnatívákat fogalmaztak meg. Az is kózismert, hogy ezek az írók és értelrniségiek
nem sok fájdalmat mutattak a gyarmatok elvcsztése miatt. Nem volt ez más, mint a vit:ík il-
landó kóntóse, mcly vitrík valójában legalább egy éwizeddcl korábbiak, merr a ,,kilenwen-

98 y,,Novcntayochismo." Historia abierta I3.
Di¡rio dc lrrs Sccciones dc Cortes. Congreso de los diputados. 1898. szeprember 12. Sagaste beszédc
r vclcségról.
Mís dc pcrdió cn Cuba 261-344.
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nyolcasok"-nak is éppen az ,f,áj!', ami a korábbiaknak (Larra, Galdós, Clarín), vagyis a ca-
ciquismn, a kormpció és a überális elképzelések kudarca.

A ,,szerencsétlenség" szo állandó emlegetése a ,,kilenwe,nnyolcas" szóvegekben olyan
tény, amely talan az események - külónósképpen az Egyesült Allamokkal szembeni vereség -
tuldimcrzioníltságának az érzetétís jelzi; az eseményeket mint kollekív kudarcot élték meg,
de az,ok valojában nem jelentettek sokkal tóbbet, mint egy nemzetkózi válságot, abban a vál-
ságsorozatban, amely ugyanebben az idíben érintett más országokat is: Pomrgáüát, Itáliát,
Franciaországot. Csaknem 20 éve annalg hogy |over bemutatta a kilencvennyolcas esemé-
nyek lrosszú üstáját, arra utalva, hogy Spanyolország nemzetkózi válsága nem volt kivételes
jelenség.lr Azonkívül Spanyolország 98 ut:ín továbbra is rendelkezett gyarmatokkal a Gui-
neai-óbólben, részt veft az Afrika felosztására ósszetúvott, egymást kóvet6 konferenciákon,
es ér"tizedeken keresztiil megszÉrvezte és megóüte Nyugat-Szaharát.

Végsd soron a spanyol'98 a gyarmati újrafelosztás folyamatának részét képezte, vagyis
a régi hatalmak terii{eteinek átadását a tengerentuli expanzióra tórekvó más áll¿moknak. Es
e fblyamatban, melyben Spanyolország veszített, az ekkor elcsatolt teriiletek már csak valami-
kori amerikai birodalrnának a maradékát (megkózeftóleg két színalékát) jelentették. Ez abi-
rodalom valójában 1824-ben veszett el, anélkii{, hogy akkor b:írmilyen ,,traumáC' is okozotr
volna az uralkodó osztályokban, fik aztán kés6bb 1898 traumájának hatásáról beszékek -
pedig 1898 csak igen korlátozottan befoly:ísoka a városi, múvelt kózéposztályokat.

Milycn szcrepe lehet ma ezen ,,szerencsétlenségre" való megemlékezésnek) Itt ugyancsak
lehetséges az ósszevetés az 1492-es évfordulóval, amelynek 6 eredménye l992-ben tudomá-
nyos szempontból egy olyan historiográfiai vita volt, amely számos kónyv kiadásán tul
egyáltalán nem hozott újdonságokat. A mostani elsd centenáriumi megemlékezés esemé-
nyek, találkozások" vitálq konferenciák tómegét hozta. Ezekben az években Spanyolország-
ban megsokszorozódtak a kónyvek a gyarmati válságróI, bár valoszínúLg *k a kónyvek
lesznek tulsírlyban, amelyek e válság hatásait es kóvetkezményeit magában Spanyolország-
ban mutatj:ík be. A megemlékezés magára Spanyolországra ósszpontosul. Januárban nflt
meg Madridban az 1898, Spwnyolarcaí1, saí2afu,íg címü kiállítás, amellmek bevallott célja az,
hogy ,,megnyissa azon év centenáriumi megemlékezeseit, melyben Spanyolorszíg elveszí-
tettc utolsó gyarmatait'', de tulajdonképpen azt mutatja be, hogyan szórakoztak a spanyolok
1898-ban. Egyetlen szó sem esik ugyanis a kubaialróI, a puertoricóia}róI, a Fülóp-szigaeki-
ekr6l, bár czcn területek,plvesztése" motiválta a ki:íllítás megrendezését.

A spanyol látószógnél azonban, 
^mely 

M amerikai (vagy Fülóp-szigeteki) dimenzió el-
fblejtésébcn manilisztálódilg még aggasztóbb az a,,spanyoüsta'' perspektíva, amely továbbra
is él bizonyos kicsiny, de jelentóségteljes kórókben és kómyezetben. A Tórténeti Akadémia
egy pubükációj:ínak vezet6 cikke például, utalva egy 1996 decemberében José Rizalr2 emlé-
kére cmelt szoborra, a kóvetkezót írja: ,,Spanyolország amely halálra ítélte a Fiilóp-szigeteki
szabadság védeknezójét, m vryanzzal a nagylelk(íséggel, mellyel korábban Bolívárt, San
Martínt és annyi más személyt elismert, most ismeri el az 6 érdemeit." Ezttán a cikk Eloy
Gonzalo Garcia Cascorróban tett kalandjára (Kuba, 189ó 6sze)r3 és a Baler-epizodra (Fü-
lóp-szigetck, 1899)14 utal, s felteszi a kérdést: ,lÍú12ás lenne kérni, hogy Spanyolország,
amely annyi nagysággal fogadta be azokat is, akik valaha ellenségei voltak, felhasználhassa
'98-at arra, hogy az 6 hóseit is megbecsüljék) Nincs olyan nemzet a világon, ahol annyi
emlékrníí található korábbi ellenfbleinek szentelve, mint Spanyolországban. Tarnrnk t6le,

rr 
Jover Ztmora, José M.: 1898. Teoría y práctica de la redistribución colonial. Madrid, 1979,

t' Rirnl, |osé (18óI-1896), Fiilóp-szigeteki orwos, kó1t6, akit spanyolellenes felkelóként a spányolok el-
fbgtak es kivégeztek. (A fordító jeg¡zete.)

r3 Gonzalo García, Eloy (I876-L897)t spanyol katona, aki a kubai felkelók ellen vívott cascorrói ütkózet-
bcn végrchajtott bátor, ónfeláldozó akciójaÉvénvált ismertté. (A fordító jegpete.)

ra Baler egy Füóp-szigeteki helpég neve, ahol a helyi felkelók t¿ímadása idején Enrique de las Morenas
kapitíny, mint a spanyol tónénetírís említi, ,,h6siesen ellenállt". (A forütó jegyzete.)
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'98 cmlékc Spanyolors zágban Tanulrnríny

hogy olyan spanyoloknak, akik Spanyolország szolgálatában vesztették életüket I(ubában
vagy a Fiilóp-izigeteken azokban i konfliktoroLban,ámelyek az Egyesült Á[amokkal vívott
háboruval fbjezódtek be, nincs emlékmúvük Madridban, még Rizal szobrinál jelentéktele-
nebb sem. Fognak-e valaha ilyen emlékmúvet felállítani Havannában? Talín készülnek már
hasonlóra Manilában, esetleg Washingtonban már keresik is ezek helyétl"rs

Az olyan fblvetések, amelyek gyakran ósszekapcsolódnak annak a tézisnek az ismételgetésé-
vel, mcly szerint az Egycsült Allamok az ígazt búnós a spanyol ,,katasztrófáért", mivel a ku-
baiak képtclcnek lettek volna megnycrni a háborut, sem felejtethetik el velünk az agresszív
nacionaüzmust vagy a hazafias lelkesedést, mint tényezót abban, hogy e nagyhatalom be-
avatkozott a spanyol-kubai háboruba. I898-ban a sajtó és a politikusok beszédei a ,,spanyol
oroszlán" nagylclkúségéról és bátorságáról fuadoztak és becsmérelték a ,jenki disznó" gyáva-
ságát és fósvénységét - s e jellemzések nagy népszerúségnek órvendtek. Mint példát említ-
jük, lrogy a rnadridi f'arsangon 1898 februárjában az els6 díjat egy disznónak adták, amelyet
jcnki ruhába óltóztettck. I6

Es ha létczik a spanyol tórténetírásnak olyan áramlata, amely ki:íll a kor Spanyolországa
mellett, és a dicsd tengerészeket és a spanyol katonákat magasztalja, valamint a hósiességet és

a hazafias büszkeségct, ugyancsak megtalálhatók Spanyolországban a kubai ,,szeparatistf<-
ra", a ,,kalóz" expedíciókra vonatkozó utalísok (a spanyol hatóságok a múlt században így
ncvczték a spanyol fblkelók akcióit) is. Ugyancsak nem rid<án hallani tekintélyes tórténé-
szektól azt a kérdést: Kuba vajon miért akart liiggetlenné válni,l7 milyen motívr,rmok ját-
szottak cbben szerepetl Olyan kérdés cz, mely egy másik, hasonló jellegú kérdéssel vág ósz-
szc: rncg voltak-e I(ubában a függetlcnné válás feltételeil Ha azonban tekintetbc vesszük
a.19. szazadi I(uba gazdasági-társadalrni és kulturáüs fbjlódésénck igen magas szintjét, amely
sok tckintctben magasabb volt, mint Spanyolországé, nyjlvánvalónak túnik, hogy igen is
rncgvoltak a fbltétclck ahhoz, hogy harcoljon fiiggetlenségéért, és hogy azt megszcrezzc. F.p-

pen czért az ígazí kérdés ncm az, miért fi.iggetlenedett Kuba, hanem az, hogy miért nem
tcttc ezt cl6bb, ami ugyancsak bóségesen tlrgyalt téma, amelytól nem csik távol magának
a spanyol gyarmatosítás revitalizációjának a kérdése.r8

Jellegzetes tüned<ént azonban megfigyelhetó a mai Spanyolországban az is, hogy a'98-ra
való mcgemlékezés egy adott pillanatban áwáltozik a ,jobboldal", a poütikai konzervatívok
fblmagasztalásává, mutatja ezt például Cánovas del Castillote konzervatív politikus személyé-
nck dicsóítése, szcmben a übcráüs Sagastával2o. Ujraértékelik Valeriano Weyler2r figuráját is,
akit ,,havannai embertink"-ként minósítenck, s úgy mutatják bc, mint a gerillacllenes had-
viselés stratégáját, mint,,hatókony, profi katonát egy kaotikus Spanyolországban; a kóztársa-
sági Rónra cgy tábornokát a puccsista generáüsok országában."22

Bcfbjezésiil néh:íny róvid terminológSai megSeg5nÁst szerctnék tenni - hiszen a szavak
cgyébként sohasem ,,ártatlanok". Az 1898-as évet általában úgy definiálják, mint a.gyarma-

15 l{istoria u'rbicrta 1997. f'ebruír. 20. szim.
16 Belfbur, S,: Thc Lion and thc Pig: Nationalism and National Identity in Fin dc Siécle Spain. Inr C.

Mer Molincro és A. Srnith (szcrk.). Nationaüsm and the Nation in the Iberian Peninsula. Cambridgc,
1995.

17 Martí, |osé: Obres Complctas. I. kótct, Madrid, 1975.94. (a továbbiakban: Martí)
r8 Más se pcrdió cn Cuba 3l-89.
te Cínovas dcl Crrstillo, Antonio (f 828-f 897), konzerwatív spanyol poütikus, 1874 utí'n tóbbszór voit

korm,ínyf6. 1897 augusztusában - miniszterelnókként - egy enarchista merénylet áldozata lett. (A fbr-
dító jcgyzctc,)
Srg,rstr, Práxcdcs Matco (1825-1903), litrcráüs politikus, tóbb spenyol kormányban miniszter. 1897-
bcn, Cánoves dcl Castillo halál¡r után 6 lesz Spanyolország minisztcrelnókc. (A fordító jcgyzetc.)
Wclcr, Valcriano (f838-I930), spanyol tíbornok, a kubai híborúban kegyctlcnségéról vált vilig-
szcrtc ismcrtté. A korabeü magyal sajtó ,,a rnészáros Wcyier'Lként cmlegcti. (A fbrdíto jcglzete.)
C:rrdona, Gabricl - Losandir, Juan Carlos: Wcylcr. Nuestro hombre en La l{abana. Madrid, 1997.
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tok clvesztését" (ha nem éppen ,,gyarmatainh elvesztésekénd'); olyan évként, ,,amikor Spa-
nyololság elveszítette birodalmát". Olyan kifejezések ezek, amelyek nem egyszerúen spa-
nyol fclfbgást tükróznek, hanem egyenesen ,,spanyolistáC', mely felibgás még e konfbrencia
rneghívojában is szerepel: ,,Spanyolország utolsó amerikai gyarmatai elvesztésének év-
szizada".

Kubai látószógbíl nezve azonban miért lenne ez ,,veszteség"| Spanyolország tényleg el-
veszítctte ,,az 6" gyarmatait. De ezrk nem ,,elvesztelC', bár sajnos a fiiggetlenségüket sem
,,nycnék cf', cbben az 1898-as évben, amelyhez pedig joguk volt, és amelyert harcoltak.
Ezért persze pontadan lenne az a megfogalmazás ís, hogy ,,Kuba, Puerto Rico és a Fiilóp-
szigctek liiggetlenségének centenáriumád' iinnepeljük - peüg vznl is ugyancsak gyakran ta-
lálkozhanrnk még tórténeszkongresszusok ósszehívásakor is. Helyesebb, ha azt mondjuk
'98-ró1, lrogy olyan év ez, amely,,véget vetett a spanyol kolonializmusnak Amerikában és

Azsiában". Ez ugyanis véleményem szerint olyasvalami, ami mélto a megemlékezésre és az
ünneplésre, mert a volt gyarmatok felszabadulásának folyamatában elóhaladást, a spanyol
kolonialista politikában pedig hátralépést jelent - mikózben a Spanyolország és volt birtokai
kózótti írj viszony kczdetét hozta magival. A spanyol kolonializmus veresége nem a függet-
lcnségct jelcntette, hanem az észak-amerikai imperializmus mérgezett alrnájának az elfogadá-
sát; rnégis, ami megemléke#sre mélto ekózben) az 

^ 
Kuba és Spanyolország kózóni gyar-

matipoütikai kapcsolatok megszakadása, ami azonban ugyanakkor nem jelentett szakít:íst
a kubaiak és a spanyolok kózón. Eppen ellenkezóleg: 1898 ut:ín igen sok spanyol (minde-
nekelón gallegók es aszturiaiak) vándorok ki Kubába; ekkor kezdódótt valójában ennek az
országnak az ,,intervív hispanizálása'',23 segítve magunk mógótt hagyni azt a helyzetet, ami
szazegynéhány évc még igaz volt: ,,Kózótriik (kubaiak és spanyolok kózon) nem létezik kó-
zós ambíció, sem az¡nos célok, sem kedves emlékek, amelyek ósszetartanák 6ket."u

Ne csináljunk tehát egy szomorú'98-at! Tegyiink másként! Ne sírjunk, ellenkezóleg, ün-
nepeljük a spanyol gyarmati uralom végét; és igen, sajnfjuk, hogy itt és a mi Amerikínk
más részcin az Egyesillt Allamok neokolonialista uralma kezdódótt - mert ez és nem más
'98 igazi szcrencsédensége, melynek kóvetkezményei máig érezhetók. Amikor ugyanis Martí
azt mondta: ,,Kubának mind SpanyolországtóL, mind az Egyesült Allamoktól szabadnak kell
lennic",2s nemcsak politikai cselekvési programját fbglalta óssze, hanem azt akét küls6 aka-
dályt is megnevezte, amely a 19. száaadvégén meghiusította, hogy l(ubában szabad és mél-
tóságteljcs kóztárdaság jójjón létre, olyan erkólcsós kóztársaság, mely állampolgárai¡rak ga-
rantálja a boldogságot és jólétet. Három (a valóságban harminc vagy még tóbb) évbe kerúlt
megszüntetni ezen akadályok egyikér A másik még ma is létezik a blokád és a kereskedelmi
cmbargó fbrmájában - a nemzetkózi ¡kakozís eüenére, amihez csatlakozoft II. |ános Pál
pápa is, akinek kozvetítési kísérlete ebben az értelemben nem hatékonyabb, mint szín évvel
eznlín a Vatikán akkori urának, )(III. Leónak kózvetítí akciójáé volt Spanyolországés az
Egycslilt Rl lamok kozót¡.

l^99B az az év, amikor a ,,szerencsédenség" mellett más évfordulókról is megemlékezünk.
Csak kettdrc utalnék: Federico García Lorca születésének szazaük évfordulójára, és az Ern-
beri jogoh együernes dehlarfuúíjdnah ówenedik évfbrdulojára

Eznn a,,másik '98"-on mi spanyolok jól tennénk, ha fblhasználnánk minden alkalmat
arra, hogy cz utóbbi érvényesülését kóveteljük, abbahagyva a száz év óta tartó jeremiád:íkat
és a siránkozást a gyarmatok ,,elvesztése" miaft, de igenis sajnálkozva a rettenetes vereség és
megaláztatás miatt, amit e népck az Egycsült Allamokól elszenvedtek.

S ha 1492-16l már említést tettem, Kolumbuszt idez,ve fejezném be írásomat, aki a Ku-
bába érkez6 curópaiak els6 csoportjának legnagyobbja. ó 1492. okóber 28-ának vasárnap-

23 Mirh-rclucr dc Motcs, ].: Nación e inrnigración en Cuba, siglos XIX yXX. Barcelonl.rIggZ.24 Mertí l. kótcr, 380.
2s Martí 21. kóter, 380.
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98 emléke Spanyolországban Tanwlrntíny

ián érkezen ide, naplójában ezen a napon ótszór használta Kubát illetóen asztip jelz6t: ,,e sa-
gst a legszebb, melyet emberi szem valaha látotC'. A kóvetkez6 napon a szept szó hatszor sze-
repel, es az Admir:ílis elmondja, hogy ama sziget ,,igen nagy és oly szep, hogy nem lehet
elégv,er elmondani". En magam is ezr reszem; nem szúnók meg jót mondani KubáróI,
r-agl', hogy M artíval szr,ljak ,¡em szíínók meg védeni és szeretni ezt az országot' .26

Dc perszrc Spanyolországot sem, amint azt Rubén Dario is tefte, aki a kubai háboru l<ró-
nik:ísa volt, és még 1899-ben, a ,,szerencsétlenség" teljes hatása alatt írta hinel és szeretettel
teü, optimista vallomását Spanyolországról :

Mikiizben a, vibíg rnagrihoz tér, rnikiizben a. frld
fooog, rnikiizben ñ. szh ütése 6rzi nz oílrnnt, rnikiiz-
ben él n kiiltészet, ñ nernes hitnrtris, n lehetetlen ke-
resése, n lehetetlen halnnd,é, egy tithos Arnerikoié,
rnelyet meg kell tahilnunh - Spanyolorszoig élni fog.

Fordította: Anderle A¿¿-

MnnÍA LUISA LAVANIA CUEToS

TI'te rnemory of '98 in Spnin

The memory of 1898 üves in the collective Spanish historical consciousness as The Year
of Disastct', the national tragedy signalling the end of the American and Asian colonial sys-
tem. Losing thc colonies, however, as the author points out, was not a disaster but the be-
ginning of a series of changes that linked up with the modemisation of Spain and with its
approaching Europe. Reviewing the historical works pubüshed in recent years on 1898 and
its ellbcts, the author asserts that these refute the catastrophist intelpretation of the event:
the miütary defeat by the United States was not a disabüng blow for Spain either from
miütary or from economic or ideological aspects. Indeed, the conditions were already ripe
for thc independence of Cuba. At the same time, the disruption of colonial-political ties
between Spain and Cuba did not mean the severing of cultural-spiritual bonds between
Spaniards and Cuba¡rs. The author claims that the end of Spanish rute in Cuba, which can
be attributed to '98, should be celebrated, and not mourned. What were unfornrnate in the
affair was rather the consequences of the simultaneous unfolding of what can be regarded as

the neocolonist aspiratiors of the United States.

26 M'.rrtí 20. kóte t, 473 .
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