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A   spanyolok feminizmusa* 

Írta: ENYEDY BARNABÁS 
Az első kérdés, amelyet az olvasó e cikk címe után 

önkéntelenül is felad magának, az: van-e valójában spa- 
nyol feminizmus? Itthon, Magyarországon, a spanyol nő- 
társadalom életéről vajmi kevés ismereteink vannak. Nem 
az ezer kilométeren tul terjedő földrajzi távolság miatt, mert 
hiszen Amerika, vagy éppen Ausztrália ehhez a térbeli tá- 
volsághoz képest sokkal messzebb esik tőlünk. Hanem azért 
nincsenek még elegendő ismereteink a spanyol nők társa- 
dalmi életéről, mert úgyszólván még semmi közműve- 
l ő d é s i  k a p c s o l a t  nem alakult ki közöttünk. R spanyol 
nyelvet Magyarországon még száz ember sem beszéli; jól- 
lehet ennek a nyelvnek segítségével ma közel n y o l c v a n  
m i l l i ó  ember táplálkozik az egyetemes művelődés min- 
dennapi termeléséből. Nemcsak a közel huszonötmilliónyi eu- 
rópai Spanyolországnak, de a nyugatndiai szigetországoknak 
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(Cuba, Havanna, Jamaica, Porto-Rico, Costa-Rica, stb.), a 
közép- és délamerikai államok legnagyobb részének társa- 
dalma (Mexico, Nicaragua, Honduras, San Salvador, Pa- 
nama, Guatemala, Venezuela, Argentina, La-Plata, Chile, 
Uruguay, Paraguay, stb.), sőt a Baleari szigetek, Cruz de 
Tenerifa, Canaria, az afrikai gyarmatok és a keletázsiai Fülöp- 
szigetek társadalma is ezen a nyelven érintkezik a világ- 
kultúrával,  minden   vonatkozásában. 

Ismerve a legkisebb európai népek (finnek, svédek, 
norvégek) imponáló közművelődési munkáját, önkéntelenül fel- 
tolakszik a kérdés bennünk: honnan van az hát, hogy ekkora 
számarányú nép intuitív szellemi életéről olyan kevés mon- 
dani valónk van nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem 
Európa többi társadalmainak is? A rövid felelet erre az, 
hogy a spanyol nép, az európai spanyol társadalom a leg- 
utóbbi időkig – különös, túltengő faji önérzetéből, mono- 
manista gondolkozásából – távol tartotta magát az idegen 
nemzetekkel való érintkezéstől. Ez a »sujet separative«, az 
idegent lenéző, ágaskodó spanyol gőg (»que vaya á su 
tierra!«) meg is bosszulta magát a spanyol társadalmon és 
rengeteg   közkultúrális   veszteségeket   okozott  nekik. 

Ezek mellett, a feminizmus nemzetközi megvilágításá- 
nak nézőpontjából, mégis nem lehet érdektelen, mik jellem- 
zik ma a spanyol nőtársadalom életét, mik azok a kultúrerő- 
megnyilatkozások náluk, amelyekből, hihetően elég rövid idő 
múlva,  eleven erővel fogi életre kelni a spanyol feminizmus. 

Mindenekelőtt biztató jelenségnek kell vennünk, hogy 
az előkelő spanyol családok a leányaikat már mind na- 
gyobb számban küldik ki külföldi nevelőintézetekbe, külö- 
nösen francia, angol, schweizi és újabban német iskolákba. 
Sőt már több külföldi egyetemen lehet találni spanyol leá- 
nyokat, a rendes hallgatók között. Ezeknek a magasabb 
művelődésű spanyol nőknek a száma ma még elég kevés, 
de a spanyol nő ismeretes szívós konzervatív életnézeteinek 
lassú felengedése gondolatából elég megnyugtató. Ezek az 
előmunkások lesznek azok, akik a haladott nyugati és északi 
kultúra tanításaival lassankint át fogják galvanizálni a spa- 
nyol konzervativizmus megülepedettségét, amelynek legerő- 
sebb gyökerei ma is a túltengő egyházi élet talajából táplál- 
koznak. 

Természetesen a mai Spanyolországban még nem esik 
komoly szó a nők politikai szerepeiről, mert maga a spa- 
nyol nőtársadalom nem indított még! mozgalmat az állam- 
polgári jogoknak a nőkre való kiterjesztése érdekében. Milyen 
különös jelenség hát, hogy ebben a nehezen haladó spanyol 
társadalomban a közművelődési minisztérium egy igen je- 
lentős ügyosztályának az élén egy – asszony áll: P a r do 
B a z a n  E m i l i a  markéza, a külföldön is széles körök- 
ben ismert spanyol írónő. Igaz, hogy őt még a meggyil- 
kolt Canalejas miniszterelnök, minden időknek egyik leg- 
zseniálisabb államférfia, ültette bele abba a megtisztelő és 
fontos kulturérdekeket irányító állásba, ö volt – Pardo 
Bazan Emília – az, aki ide Budapestre, a feministák leg1- 
utóbbi nemzetközi kongresszusára, egy számottevő küldött- 
séget akart összetoborozni odahaza, de ez a fáradozása 
nem   sikerült. 

Komoly munkára nem hajlik még a mai felnőtt spa- 
nyol nő gondolkozása. A szórakozó-élet után való vágya- 
kozása, a külső hiuság és szokásai, általában az élet könnyen- 
vevése azok a legfőbb akadályok, amelyek eddig a spa- 
nyol feminizmus kifejlődését késleltették. Pedig1 a mai spa- 
nyol politikai világ1, a spanyol államférfiak s a radikális 
politikai pártok képviselői – ott a helyszínen szerzett sze- 
mélyes tapasztalataimból beszélek! – nem ellenségei a po- 
litikai feminizmus propagandájának. A vezető radikális párt- 
vezérek, Pablo I g 1 e s i a s, Alessandro L e r r o u x  és a nem- 
 

régen elhalt S o l y  Ortega, meg éppen köztudomásos fe- 
minista-barátok voltak. 

A spanyol feminizmus lassú térfoglalásának – ezt oku- 
lásul is érdemes megjegyezni – maguk a spanyol nők, a 
számottevő, előkelő osztályok kényelem-imádó úrnői az igazi 
akadályozói, akik ma is könnyebb készségigei mennek el egy 
bikaviadalra, ahol a népszerű Bombita, vagy Palmeras tor- 
reádort láthatják, mint egy feminista meetingre. Mindegy! 
A népfejlődést, a közművelődés haladását, a közvélemény 
felvilágosodását nem lehet megállítani az útjában. A spa- 
nyol társadalom is gyorsított tempóban halad már a nyu- 
gati és északi civilizáció befogadására. Különösen amióta 
a gazdag történelmi és művészeti múltjának emlékei és a 
mai várakozásos élete iránt érdeklődő külföldi utasok mind 
nagyobb számmal keresik fel ezt a páratlanul szép földet 
és amióta a spanyol ipar és kereskedelem közvetlen kap- 
csolatot   keresett   a   francia,   angol   és   német   szakkörökkel. 

Minden okunk megvan rá, hogy jóindulatú figyelemmel 
kisérjük a spanyol feminizmus lassú, de következetes fej- 
lődését, amelynek az; elmondottakon kivül egyik legmeg- 
nyugtatóbb biztosítéka az, hogy az országban az utóbbi évek- 
ben igen sok felsőbb nőnevelő-intézet alakult, amelyekben 
nemcsak a társadalmi szépmüvelődés anyagait, hanem rend- 
szeres  társadalomtudományi   ismereteket  is tanítanak. 

Ha ez a most felnövekvő női nemzedék majd na- 
gyobb társadalmi önállósághoz jut, akkor a »Companyera 
te doy y no sierva!«, a spanyol feminizmus büszke jel- 
szava (»Élettársad vagyok és nem szolgálód!«) hamar meg 
fogja teremteni azokat a szociális és etikai intézményeket, 
amelyeknek bázisán föl fogi épülni a feminizmus jogrendje 
a nemes, szép, patinás, klasszikus művészi multu Hiszpánia 
földjén. 




