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Amikor elvállaltam, hogy a címben szereplő témát rövid előadás keretében fo-

gom taglalni, úgy véltem, ez nem lesz túl nehéz feladat. A megjelölt korszak bővel-
kedett spanyolországi alkotmányozási erőfeszítésekben. Rendelkezésre áll tizenegy 
alkotmány és néhány egyéb, a bevezetésig el nem jutott alaptörvény-
kezdeményezés szövege, több kritikai kiadásban, a megfelelő apparátusokkal, sőt 
önálló háttérkiadványokkal. Úgy gondoltam, elegendő fölidézni ezeknek a spanyol 
Tengerentúlra vonatkozó cikkelyeit, illetve részleteit, szembesíteni őket egymással 
és a korabeli realitásokkal, végül levonni belőlük bizonyos következtetéseket.  

Mint annyi más dilemma a spanyol történelemben és történetírásban, ez a fel-
adat is a vártnál sokkal bonyolultabbnak bizonyult. Maguk a fogalmak is – a tenge-
rentúl (Ultramar), a Birodalom, a függetlenség, a felszabadulás, a képviselet stb. – 
nemcsak etimológiai értelmezéseket követeltek, de konkrét fogalom-
magyarázatokat is, több idősíkban és változatos politikai földrajzi helyszíneken. 
Ráadásul a téma „önállósította magát”, az ábrázolt történelmi időben való előre-
haladással a Spanyol Birodalom egyik fontos problémájából mindinkább felbomlá-
sának általános kulcskérdésévé lett, amelynek csak közjogi tükröződései az alkot-
mányok. Sőt: a Birodalom megszűnése után több mint száz évvel is élénken foglal-
koztatja a spanyolokat, szinte világnézeti-politikai különbség nélkül. 

Már a francia forradalom előtti spanyol Antiguo Régimen keretében, különösen 
utolsó évtizedeiben megjelentek annak a mind világosabb jelei, hogy – eltérő mér-
tékben – formálódóban van az Óceánon túli birodalom különböző területeinek sa-
játos arculata, identitása. A magyar történetírásban már a hetvenes években 
Wittman Tibor felfigyelt arra, hogy az alkirályságok rendszere ellentmondásos volt. 
Bár az alkirályokat, és az általuk uralt területi egységeket egyaránt az anyaország-
ból kijelölt személyek irányították, ezeket nagyon szigorúan ellenőrizték, nyilvánva-
lóan azért, hogy ne válhassanak a helyi érdekeknek a királyság madridi központjá-
val szembekerülő képviselőivé.2 Anderle Ádám erre vonatkozólag újszerű kérdése-
ket tett föl egy évtizeddel későbbi munkájában, a Tupac Amaru vezette, 1780-
1783-as perui felkeléssel kapcsolatban.3 Kronológiai határesetnek tekinthető a ca-
racasi Francisco Miranda vezette 1797-1800-as mozgalom  

                                                 
1 A Pécsi Tudományegyetem Iberoamerikai Központja által rendezett XIII. Pécsi Iberoamerikai Na-

pok (2012. május 2-4.) „Alkotmány, állam és társadalom Iberoamerikában (1812-2012)” című konfe-
renciáján, május 2-án elhangzott spanyol nyelvű előadásnak a szerző által fordított, szerkesztett és bő-
vített szövege.   

2 WITTMAN Tibor: Latin-Amerika története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1971. 66-77.  
3 ANDERLE Ádám: Vihar a Sierráben. Indián függetlenségi küzdelmek a 16-18. században. Gondolat, 1981.  
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A spanyol történetírás és tankönyvkészítés hosszabb távot tekintve egymástól 
eltérő véleményeket fogalmazott meg a tengerentúli spanyol területeken keletke-
ző társadalmi-politikai rengések szerepéről a Birodalom első nagy katasztrófájának 
bekövetkeztében, a 19. század elején. Vannak történészek, akik ezeket nem tartják 
jelentősnek az iberoamerikai forradalmi folyamat szempontjából, „hacsak nem tá-
voli előzményként”.4 Valójában a tények azt mutatják, hogy vaskos belső tényezők 
is feszítették a Birodalom eresztékeit. Ráadásul a területek többségén a spanyol 
uralomnak nem indián mozgalmak vetettek véget, hanem a szubkontinensen nem-
zedékek óta élő criollók (kreolok, meggyökeresedett spanyolok) elitjének erre el-
szánt csoportjai, a katonák jelentős részvételével. Nyilvánvaló persze, hogy moz-
galmaik végső sikerét elsőrendű tényezőként az anyaország kormányzatát 1808 
után hosszabb időre megbénító napóleoni megszállás, és az otthoni apparátusok 
nagy fokú széthullása mozdította elő. Mégis, a gyarmati társadalomban egy évszá-
zad óta végbement jelentős változások kellettek ahhoz, hogy ezt a lehetőséget 
egy-két évtized leforgása alatt valósággá változtassák. Ezt maga az idézett könyv is 
alátámasztja. „Kialakult egy a földhöz szorosan kapcsolódó polgári társadalmi osz-
tály – írják a szerzők –, amelyet már nem csak a nemesfémek adta gazdagság 
mozgatott, hanem a kereskedelem, illetve a földművelés és az állattenyésztés”.  

Emellett a szociális tagozódás adta határokat keresztezték az etnikai és a terü-
leti különbségek. A spanyolok, a szubkontinens egészét tekintve számszerűen a la-
kosság kisebbségét alkották (19%), szemben az indiánokkal (45%), a meszticekkel 
(32%) és a négerekkel (4%).5 De érdekek szempontjából a spanyol lakosság is meg-
oszlott, a függetlenségben érdekelt, a hivatali tisztségekben kevéssé részesülő, a 
helyben létrejövő javak szabad birtoklására, önálló helyi költségvetésre vágyó 
kreolokra, valamint a birodalmi központot és érdekeit képviselő „spanyolokra”. 
Így a napóleoni beavatkozás és hódítás váratlan tényezője már készen talált egy 
politikai-katonai nemzedéket, amelynek érdeke volt az ibériai központtól való el-
szakadás, és képes is volt ezt végrehajtani.  

Mennyire voltak tisztában a kor döntéshozói ezekkel a körülményekkel? Való-
jában a 18. századi politikai gondolkodásban, legkésőbb III. Károly (1759-1788) 
uralma idején már találkozhatunk azokkal az ajánlásokkal, amelyek bizonyos önálló 
mozgást kívántak biztosítani az akkor már négy alkirályságnak. Maga a monarchia 
apparátusa is dolgozott ki terveket erre, bár tisztán közigazgatási kérdésnek te-
kintve ezt. 1783-ban Aranda grófja javasolta, hogy osszák három részre Latin-
Amerikát: „Mindegyik élére egy-egy királyi címet birtokló koronaherceg kerüljön, 
III. Károly, mint császár szuverenitása alatt.” 1804-ben még maga Godoy, IV. Ká-
roly mindenható minisztere is azt ajánlotta, hogy „helyezzék a Tengerentúl négy 

                                                 
4 Így foglal például állást a Pedro Plans de BREMOND - José María Sancho PINILLA - José Andrés 

GALLEGO szerzőségével megjelent 1977-es tankönyv: Geografía e Historia. Editorial Magisterio Español, 
Madrid, 1977. 279.    

5 Alexander Humboldtnak a 19. század elején fölvett adatai. Közli: Juan GRIMA - Julio SALOM - 
Joaquín MARÍN - María Dolores BELLVER: Geografía e Historia de España. E. López Mezquida, Editor, 
Valencia, 1980. 235.  
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alkirályságát a spanyol királyi család egy-egy infánsának uralma alá, kormányzó 
hercegi rangban”.6  

A latin-amerikai szubkontinens új független államainak létrejötte a Tengerentúl 
problémáját új, gyökeresen eltérő feltételek közé helyezte. Egyrészt a gyarmati 
igazgatás fejlesztésének problémája az esetek túlnyomó részében egy csapásra az 
önálló államok és Spanyolország közötti kapcsolat síkjára helyeződött át. (Maga a 
diplomáciai kapcsolatok megteremtése is mintegy húsz évet vett igénybe.) Más-
részt a megmaradt gyarmatokon (Kubában, Puerto Ricóban és a Fülöp-szigeteken) 
élő tömegek – spanyolok, kreolok, őslakók, négerek – jelentős részben, különböző 
formákban, a győztes mintákat követve, maguk is a spanyol birodalomról való le-
válás útjára szerettek volna lépni. Az anyaország „mérsékelt” (konzervatív) vagy 
liberális kormányai kénytelenek voltak foglalkozni ezzel a törekvéssel, túl azon, 
hogy a helyszínen tartózkodó spanyol katonai erő – időnként riasztó keménységgel 
– igyekezett biztosítani a status quo további fennmaradását.  

Ilyen szituációban találkozott egymással a latin-amerikai függetlenedési folya-
mat és a több szálon meginduló spanyol alkotmányozás.  

 
Bayona és Cádiz 
 
Azt, hogy Spanyolország számára modern, formális alkotmányt dolgozzanak ki, 

eredetileg nyilvánvalóan az a tény sürgette, hogy az ország rendi alkotmánya és a 
kialakult társadalmi-gazdasági viszonyok növekvő ellentmondásba kerültek egy-
mással. Ám az alkotmányozó folyamat kezdetén a Birodalom még „egyben volt”, 
míg néhány év leforgása alatt darabjaira hullott. Eközben az ország francia meg-
szállás alá került, és képtelen volt biztosítani uralmát a Tengerentúl fölött.     

A kezdeményezés, hogy kezdődjék alkotmányozási folyamat, egyszerre indult 
meg Párizsból és a spanyol királyi ház részéről. Miután Napóleon hadai több-
kevesebb zökkenővel birtokba vették Spanyolország területének jelentős részét, és 
a császár a Valençay-i kastély „aranykalitkájába” zárta IV. Károlyt és fiát, Ferdi-
nándot, a trónra bátyját, Bonaparte Józsefet ültette, I. José néven, mint „Spanyol-
ország és az Amerikák királyát”. Ez másképpen azt jelentette, hogy igényt tart a 
spanyol Tengerentúl birtokaira is. Ehhez jogalapot teremtett magának azzal, hogy 
a királyokkal 1808. május 5-i dátummal aláíratta lemondásukat.7 Ezek után május 
15-ére, a két ország határán fekvő Bayonne-ba (spanyol névváltozatban Bayonába) 
összehívta tekintélyes spanyol politikusok és jogászok gyűlését (túlnyomórészt 
meg is jelentek), amelybe bekapcsolódtak általa kijelölt rangos francia államjog-
ászok is, Maret vezetésével. Ezek után tíz hosszú ülésen megvitatták a teljes szöve-
get, június 27-én pedig már ki is hirdették a spanyol történetírásban Bayonai Al-

                                                 
6 Ladislao Gil MUNILLA: Geografía a Historia de España y de los países Hispánicos. Editorial Librería 

General, Zaragoza, 1977. 254. 
7 Részletesebben erről lásd HARSÁNYI Iván: Spanyolország két Napoleonja. IN: 

KÖVÉR Lajos (szerk.):  Bonaparte Napóleon koronája és üzenete.  JATEPress, Szeged, 
2006. 165-174.  
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kotmány néven emlegetett alaptörvényt.8 (Mintának használták a francia Code 
Napoléonnak az előző években már kibocsátott első három kötetét.) 

Ez az alkotmány Napóleonnak azt az igényét tükrözte, hogy I. Józsefen keresztül 
ne csak Spanyolországnak, hanem tengerentúli tartományainak uralkodója is le-
gyen. Így kerültek a szövegbe olyan cikkelyek, mint a 87., amelynek értelmében 
„Amerika és Ázsia spanyol királyságai és tartományai ugyanazon jogokat élvezik, 
mint az anyaországiak.” A 96. cikkely kimondja, hogy „Spanyolországot és az Indi-
ákat ugyanazon polgári és büntetőjogi törvények alapján kormányozzák.” Meg-
szüntették „a belső vámokat Spanyolország és az Indiák tartományai között”… 
„Egyazon kereskedelmi törvény érvényes Spanyolországban és az Indiákon.” (113. 
cikkely).9 Minthogy – az alkotmányozás másik ágán – a később történelmi hírnévre 
és Európa-szerte követőkre szert tett cádizi nemzetgyűlés csak 1810-ben kezdte 
meg üléseit, és az általa elfogadott alkotmányszöveget csak 1812 márciusában hir-
dették ki, a bayonai alkotmány az első modern spanyol alkotmánynak tekinthető, 
egyben a 19. századi sokszoros alkotmányozás katalizátorának.  

A cádizi alkotmány gondolata onnan eredeztethető, hogy lemondásuk alkalmá-
val VII. Ferdinánd és fivérei levelet intéztek a spanyolokhoz. Ebben felhívták őket, 
hogy őrizzék meg nyugalmukat, „boldogulásukat Napoleon császár bölcs intézke-
déseitől várva.”10 Ám nem érvénytelenítették Ferdinánd egy héttel korábban a 
Kormánytanácsnak és a Királyi Tanácsnak küldött rendelkezését, amely szerint „a 
helyzetben, amelyben van, s amelyben nem tud a maga nevében fellépni, királyi 
akarata, hogy hívják össze a cortest, olyan helyen, amely a legcélszerűbbnek lát-
szik.”11 Az események gyors váltakozása és a politikusok közötti ellentétek miatt 
hamar elhalt a spanyol felvilágosodás nagy alakjának, Gaspar Melchor de 
Jovellanosnak már 1808 októberében tett javaslata, hogy a Napóleonnak ellenálló, 
sokfelé alakult helyi juntákat összefogni próbáló Legfelső Központi Kormányzó Ta-
nács sürgősen hívja össze a Cortest, amely ideiglenesen betöltené a király helyét.12 
Végül 1909 áprilisában született az aragóniai junta tagjának, Calvo de Rozasnak az 
indítványa, amely az összehívást jogilag nem Ferdinánd homályos útmutatásából, 
hanem a kialakult rendkívüli helyzetből vezette le. A cortesbe a korábbiaknak meg-
felelően a Tengerentúl is delegálhatott küldötteket, miközben a latin-amerikai 
szubkontinensen már folyt a felszabadító háború. Ez egyrészt akadályozta a küldöt-
tek eljutását, másrészt az új erők gyakran nem a félszigeti királyság hívei voltak, 
hiszen éppen attól próbáltak szabadulni. Mint Anderle történeti összefoglalásában 
írta: „A függetlenség Latin-Amerikában a kreol (fehér) oligarchia győzelmét hoz-

                                                 
8 Miguel ARTOLA: La burguesía revolucionaria 1808-1874. Historia de España Alfaguara V. köt. 

Alianza Universidad, Madrid, 1974. 419. 
9
 Constitución de Bayona. IN: Antonio Fernández GARCÍA - Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de 

VALUGUERA - Estíbaliz Ruiz de Azúa y Martínez de EZQUERECOCHA - Secundino-José Gutiérrez 
ÁLVAREZ (szerk.): Documentos de Historia Contemporánea de España (a továbbiakban: DHCE).Editorial 
Actas, Madrid, 1996. 51.  

10 Proclama de Fernando VII  y los infantes don Carlos y don Antonio a los españoles. IN: DHCE, 46. 
11 DHCE, 45. 
12 Federico SUÁREZ: Las Cortes de Cádiz. Ediciones Rialp, Madrid, 2002. 14-15. 22-25.  
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ta”, amely „lefelé” is zárt volt: „az ország más bőrszínű lakosait nem tekintette a 
nemzet tagjainak”.13  

További bonyodalmak is voltak. Mivel a francia hadak mind délebbre nyomul-
tak, a küldötteknek is Dél felé kellett áramolniuk. Végül Cádizban találtak átmeneti 
menedéket. Itt hirdették ki 1812. március 19-én a cádizi alkotmányt. Utóbb a 
cortesnek még tovább, De Leon angol katonai védelem alatt álló szigetére kellett 
vonulnia, hogy folytassa nagy horderejű törvényhozó munkáját. 

A Tengerentúl képviselői mind a bayonne-i, mind a cádizi gyűlésben jelen vol-
tak, de túlnyomórészt nem a kreolok képviseletében. Másrészt Cádizban (ellentét-
ben Bayonával) a gyűlés rendi jellege megszűnt, a küldöttek politikai csoportosulá-
sok tagjaiként foglaltak állást, szavaztak.  

A cádizi alkotmány szövege úgyszólván semmi utalást nem tesz a Tengerentúl 
jogállására. Az egyetlen cikkely, amely a kérdéssel foglalkozik, a 222., amely kilá-
tásba helyezi, hogy „a Királyi Kabinet (Despacho del Reino) mellett Titkárság alakul 
a Tengerentúl ügyeinek intézésére”. Vagyis a törvényhozók az Ultramar problémá-
ját továbbra is tisztán igazgatási kérdésként kezelték.   

Amikor Ferdinánd „aranykalitkájának” ajtaja 1813 november közepén meg-
nyílt, a király nem sietett haza. Amikor 1814. március 24-én megérkezett Mad-
ridba, két alkotmány távollétében született szövegeivel nézhetett szembe. A 
bayonaival nem sokat bíbelődött. Készítőit „elfranciásodott” árulóknak 
(afrancesados) bélyegezte, bebörtönözte, vagyonelkobzással büntette vagy 
száműzte. Ám a „cádiziak” sem jártak sokkal jobban. Bár ők végig a király üzene-
tére hivatkozva, az ő visszahozatala érdekében léptek föl, Ferdinánd konzervatív 
tanácsadói hatására eltörölte az alkotmányt, minden hozzá  kapcsolódó törvény-
hozói aktussal együtt. S noha az 1920-as forradalmi események arra kényszerí-
tették, hogy újra bevezesse, sőt fölesküdjön rá, 1923-ban, szentszövetségi kato-
nai támogatással újra semmissé nyilvánította. Mint Jorge de Estéban, a spanyo l 
alkotmányok kiváló történésze írta, nagy hatása dacára hazai földön az idők so-
rán „1812-től 1837-ig mindössze hat éven át volt érvényben.”14 Helyébe vissza-
állt a rendi gyűlés gyakorlata.  

A cádizi alkotmány látszólag közömbös 1812-es viszonya a Tengerentúlhoz 
olyan helyzetet tükrözött, amikor az Ultramar már „megmozdult”, de hovatarto-
zása még nem dőlt el véglegesen. A cortesben ülő tengerentúli küldöttek kisebb-
ségben voltak, de nem alkottak „ellenzéket”, zömmel a Birodalom fennmaradásá-
ban voltak érdekeltek.15  

                                                 
13 Anderle ÁDÁM: Latin-Amerika története. Pannonica Kiadó, Budapest, 1998. 84. – Ez azt jelentet-

te, hogy az új államok a maguk számára reprodukálták a Birodalomnak az identitások különbözőségéből 
eredő belső feszültségeit.   

1414 Jorge de ESTÉBAN (ed.): Las Constituciones de España. Textos auxiliares. Taurus Ediciones S. A., 
Madrid, 1990. 19. – Az említett időszakon kívül VII. Ferdinánd özvegye, María Cristina régens is rákény-
szerült, hogy visszatérjen hozzá 1834 és 1837 között.  

15 A cortes első ülésein négyen képviselték a buenos aires-i alkirályságot, hárman a caracasi főkapi-
tányságot, ketten Chilét, kilencen a guatemalai főkapitányságot, huszonegyen „Új Spanyolországot” 
(Mexikó), tizennégyen a perui alkirályságot, négyen az Andok-beli santa fé-i alkirályságot, heten a szige-
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Mire a Borbón-királyság helyreállt, a Tengerentúl sorsa, a még folyó harcok da-
cára lényegében már eldőlt. Az Ultramar problémája kettévált, Spanyolország és az 
újonnan alakult önálló államok kapcsolatára, illetve a megmaradt gyarmatok al-
kotmányjogi helyzetére. A következő alkotmányok – az 1834-es királyi statútum 
(Estatuto Real) és az 1837-es alkotmány – semmiféle utalást nem tettek az újvilági 
birtokok jogállására. A monarchiát lekötötték a Ferdinánd 1833. évi halála utáni, 
polgárháborús helyzetet eredményező dinasztikus problémák, a Szentszékhez fű-
ződő viszony komoly megromlása, a királyi hatalom jogkörének az 1834-es statú-
tumban végre alkotmányos keretek közé került változó szabályozása. Az a felisme-
rés, hogy a Tengerentúl ügyei külön szabályozást igényelnek, első ízben az 1845-ös 
alkotmányban jelent meg: a 80. cikkely szerint „A Tengerentúl tartományait külön-
leges törvények alapján fogják kormányozni”.16 Ennek azonban egyelőre különö-
sebb gyakorlati konzekvenciái nem voltak.  

A fordulat első lépését az 1869-es alkotmány tette, amelyet a Ferdinánd lányá-
nak, II. Izabellának az uralmát megdöntő, a Borbón-dinasztiát detronizáló 1868. szep-
temberi forradalom után, 1869 januárjában választott cortes fogadott el. A háttér-
ben a tengerentúli tartományokban kezdődött függetlenségi mozgalmak megjelené-
se állt. 1868-ban Kubában fegyveres harc indult, amely ebben a szakaszában tíz éven 
át húzódott. Mint Anderle leírja, ezt a fehér elit vezette, amely a már elszakadt álla-
mokéhoz hasonló kreol államot akart, de idegenkedett a harcokban kiemelkedő fe-
kete és mulatt tömegektől és vezetőiktől. Mindenesetre valamilyen megoldást találni 
kellett. Az 1869-es júniusi alkotmány 108. cikkelye kimondta: „Az Alkotmányozó 
Cortes meg fogja változtatni a tengerentúli tartományok kormányzásának jelenlegi 
rendszerét, mihelyt Kuba és Puerto Rico képviselői helyet foglalnak benne, hogy kiter-
jessze rájuk az Alkotmányban meghirdetett jogokat, azokkal a módosításokkal, ame-
lyeket szükségesnek tart.” Ám a Fülöp-szigetek kormányzását elválasztotta ettől. „A 
rendszert, amellyel a Fülöp-szigetek szigettengerében fekvő spanyol tartományokat 
kormányozzák, törvény fogja szabályozni.”17 A korlátozások („módosításokkal”) 
nyilvánvalók, de az előrelépés így is jelentős.  

A gyökeres jogi változtatás feltételeit az az 1873. februári fordulat teremtette 
meg, amely a Borbónok helyén megjelent új dinasztia visszavonulását és az első 
Köztársaság kikiáltását hozta. A krízis mélységét mutatta, hogy ezt a döntést az 
előző királyi cortes hozta meg – egyhangúan. Az 1873. július 17-én elfogadott re-
publikánus alkotmányszöveg (amely „Tervezet” néven látott napvilágot) a köztár-
saságiak nagy tekintélyű föderalista vezetőinek, mindenekelőtt Francisco Pi y 
Margallnak a szellemi arculatát viselte. 1., bevezető cikkelyében kimondta, hogy 
„Spanyolország államok szövetsége”. Ezt így értelmezi: „A spanyol Nemzetet a kö-
vetkező államok alkotják: Felső Andalúzia, Alsó Andalúzia, Aragón, Asztúria, a Ba-
leárok, a Kanári szigetek, Új-Kasztília, Ó-Kasztília, Katalónia, Kuba, Extremadura, 

                                                                                                                  
teket (Kuba négy, Puerto Rico egy és Santo Domingo két fővel.) Három delegátus volt jelen a Fülöp-
szigetek nevében. Ez később is csak kevéssé módosult. (SUÁREZ: 47-52.   

16 DHCE, 160. 
17 Jorge de ESTÉBAN: 243. – A kiemelést én eszközöltem. H. I. 
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Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, a Baszk tartományok.” A 2. cikkely 
pedig azt is leszögezi, hogy „A Fülöp-szigetek, Fernando Poo, Annobón, Corisco és 
az afrikai tartományok olyan területeknek számítanak, amelyek előrehaladásuk 
mértékében a politikai hatalmi szervek döntésével ugyancsak Államok rangjára 
emelkednek.”18  

Feltétlenül bemutatást igényel egy fontos epizód, amely mutatja: az ország, 
benne az Ultramar területeinek a föderatív jogi átszervezése nem csak az Első Köz-
társaság egy év utáni veresége miatt szenvedett kudarcot: felemás visszhangot kel-
tett a Tengerentúl gyarmatain is. Vélhetnénk, hogy Kubában, különösen a legkö-
vetkezetesebb függetlenségi állásponton állók körében a nagyvonalú alkotmányos 
ajánlat egyértelmű lelkesedést keltett. A helyzet sokkal bonyolultabb volt, s nem-
csak a madridi birodalommal szemben álló kubai erők megosztottsága miatt, ame-
lyet Anderle nagyon szemléletesen ábrázol.19 

Kuba rengeteget szenvedett a spanyol hadsereg kíméletlen harcmodorától, 
amelynek a célja az volt, hogy a Birodalom központja megőrizze a sziget fölötti 
uralmát, elsősorban erőforrásainak a monopolisztikus birtoklását. José Martí, a 
költő, egyszersmind a következetes függetlenségi erők akkor Madridban tartózko-
dó politikai irányadója személyesen is szörnyű testi és szellemi gyötrelmeket élt át 
börtönidőszakában. Később is, Spanyolország nem az ígéret földje, hanem a szám-
űzetés formáját öltő fizikai szabadulás célállomása volt számára. S bár itt is jól tu-
dott különbséget tenni barátok és ellenségek között, a föderalista fordulat föltárta 
előtte a függetlenségéért harcoló Kuba és a Köztársaság ellentmondását. Kuba vi-
szonya az „anyaországhoz” egészen más volt, mint a Tengerentúl önálló államaié 
és népeié. Ez utóbbiak a spanyol gyarmati rendre, mint hatvan év előtti régmúltra 
tekinthettek vissza, sérelmeik már a történeleméi voltak. Madridban a cortes való-
ban kikiáltotta a köztársaságot, jogilag széles autonómiát biztosítva gyarmatainak, 
és a fehérek egy csoportja a szigeten is kikiáltotta a köztársaságot. Ám a spanyol 
hadsereg továbbra is Kubában állomásozott, a kubai forradalmárok a börtönben 
ültek, a 400 000 fekete bőrű változatlanul rabszolgasorban volt, s erről a helyi res-
publika nem intézkedett, orvoslására ígéretet sem tett. Ezzel magyarázható, hogy 
Martí az ajánlatra kéretlen fulmináns választ adott, „A Spanyol Köztársaság és a 
kubai forradalom” című cikkében. 

Martí szemében a föderatív megoldás „megkésett” lépés, erőltetése pedig 
gyalázat lenne. Fülében cseng az egyik vezető madridi politikusnak az alkotmány-
tervezetet szentesítő szavazás utáni kiáltása: „Éljen a spanyol Kuba!” Ezért írja: 
„Hányszor kérte Kuba Spanyolországtól azokat a jogokat, amelyeket Spanyolor-
szág ma szívesen megadna neki?” Ez szemében már kevés. „Ha pedig Kuba kikiált-
ja függetlenségét ugyanazzal a joggal, amellyel a [spanyol H. I.] köztársaságot kiál-
tották ki, akkor hogyan tagadhatná meg Kubától azt a jogot, amelynek révén ő 
maga azzá lett? Hogyan tagadhatná meg a Köztársaság önmagát? Hogyan rendel-

                                                 
18 Uo, 273. – A kiemeléseket én eszközöltem H. I..  
19 ANDERLE (1998): 107-108.  
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kezhetne egy nép sorsával, olyan életet kényszerítve rá, amelynek semmi köze az 
egész nép szabadon kinyilvánított akaratához?”20 És kimonja végső szavát: „Kuba 
meghozta szilárd döntését, hogy nem kíván Spanyolországhoz tartozni…, mivel már 
nem tartozhat hozzá. A szakadék, amely Spanyolországot Kubától elválasztja, Spa-
nyolország akaratából már szinültig telt holttestekkel.”21 

Hogy Martí álláspontja 1874-ben indokolatlanul maximalistának tekinthető-e, 
nem feladatunk eldönteni. Mindenesetre 1898-ban, azokban a napokban, amikor az 
amerikai invázió nyomán már látható volt, hogy Kuba végleg elvész az anyaország 
számára, Pi y Margall erről így vélekedett a madridi El Nuevo Régimen című újság-
ban: „A legfőbb hiba ez ügyben az volt, hogy megtagadták a függetlenséget Kubától. 
Most el kell ezt ismerni, és a hadműveletek azonnali beszüntetését kérni.”22    

Mint ismeretes, a Köztársaságot minden oldalról támadások érték, és 1874 leg-
végével (ezúttal külföldi katonai beavatkozás nélkül) visszaállt a Borbónok uralma. 
A Köztársaság Alkotmánya nem léphetett életbe, maga a föderalizmus pedig kor-
mányprogramként lekerült a napirendről, hogy a következő évszázad egyes fordu-
lópontjain kísértetként riogassa a makacs központosító és egységesítő irányzatok 
és politikusok álmait. 1873-74 kalandja azonban túl markáns jelzés volt ahhoz, 
hogy egyszerűen megfeledkezzenek róla. Tisztában volt ezzel a restaurációt leve-
zénylő nagy formátumú konzervatív politikus, Antonio Cánovas del Castillo is, aki 
az 1876-os új alkotmányban helyet talált az Ultramar problémájának. Az alaptör-
vény utolsó, 89. cikkelye kimondja, hogy „A Tengerentúl tartományait külön tör-
vényekkel fogják kormányozni, a kormány pedig felhatalmazást kap ezek módosí-
tására, ha ezt szükségesnek látja.” Az Alkotmány utolsó, „Átmeneti cikkely” al-
címmel jelzett mondata pedig így szól: „A kormány meg fogja határozni, mikor és 
milyen formában választják majd meg Kuba képviselőit a Cortesbe.”23 Jellegzete-
sen cánovista formula ez. Fogalmazása alig különbözik az 1869-es alkotmány „for-
radalmi”, de még nem köztársasági szövegétől. Eközben egyetlen konkrét szót sem 
ejt a gyarmati kormányzat reformjának idejéről és mikéntjéről. Viszont említést 
tesz róla az alkotmányban, mert tudja, hogy a területi autonómia problémája – 
most már a félszigeti nemzetiségi körzetek nyomása alatt is – ottmarad az aszta-
lon, és bármikor előkerülhet. S valóban, egyik kormánya 1893-ban, amikor Kuba 
újra harcban állt, beterjesztett a cortesben egy mérsékelt autonómia-ajánlatot Ku-
ba, Puerto Rico és a Fülöp-szigetek számára. Ez a javaslat azonban egyrészt beleful-
ladt az autonómia ellenfelei által benyújtott obstrukciós módosító javaslatok özö-
nébe, másrészt a harcolókat már kevéssé érdekelte.24 1898-ban pedig Kuba, Puer-
to Ricóval és a Fülöp-szigetekkel együtt elveszett. 

                                                 
20 José MARTÍ: La República española ante la revolución cubana. IN: Obras completas 1., Cuba. 

Edición Nacional de Cuba, La Habana, 1963. 92. 
21 Uo. 93.  
22 Francisco Pi y Margall: La rendición de Santiago. El Nuevo Régimen, 1898. május 11. Idézi 

Memoria del 98. Madrid, 1998. 135.  
23 Jorge ESTÉBAN: 190. 
24 Baldomiro Cores TRASMONTE: A Constitución de Cuba y Puerto Rico, primeiro modelo 

autonómico español. (Gallego nyelven.), IN: Estudios de Historia Social, 1984. No I-II. (28-29.), 407-415.  
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Érdemes megemlíteni a föderalizmus 1917. júniusi epizódját, amikor a világhá-
ború végén kibontakozó politikai erjedés egyik vonalaként a cortes 46 majd 68 
képviselője kivonult a gyűlésből. Az általuk alakított Parlamentiek Gyűlése „az or-
szág szuverén akaratán alapuló” alkotmányozó cortes azonnali összehívását köve-
telte. Ennek fő feladata az Államnak az autonómiák talajára helyezése lenne. 
Eduardo Dato konzervatív kormánya az összegyűlteket „lázadóknak” nyilvánította, 
majd Barcelona katonai megszállásával és a gyűlés rendőri feloszlatásával vála-
szolt.25 Ezzel a föderalizmus kísértete egy időre programok lapjaira vonult vissza, 
maga a jelenség pedig azt mutatta, hogy az eltérő identitások elismerése és a hoz-
zájuk csatolandó jogok megalkotása nem „tengerentúli” követelmény.  

Cánovas 1876-ban talán nem látta előre, hogy mesterműve, az 1876-os alkot-
mány gyakorlatilag 1923-ig, Miguel Primo de Rivera tábornok diktatúrájának kikiál-
tásáig érvényben maradt. (A diktátor sem törölte el, csak „felfüggesztette” érvé-
nyét, hogy aztán 1930-as bukásáig sohase térjen vissza hozzá.) Így hát az alkot-
mány, a 19. században példa nélkül álló 55 évig élt. A birodalom tengerentúli ma-
radványai viszont csak huszonkettőt. 

Az 1876 és 1931 közötti alkotmányozási „ürben” az Ultramar dilemmája külö-
nös formában újjászületett. Nagyhatalmi alkuk és egy 1904. október eleji algecirasi 
francia-spanyol megállapodás értelmében Spanyolország marokkói érdekterület-
hez jutott a Gibraltári szoros déli partján. 1912-ben pedig a novemberi cartagenai 
szerződés ezen a 28 000 km²-nyi területen protektorátusi jogokat kapott.26 Jelen-
létét nem saját törvény, hanem nemzetközi szerződés garantálta. Ráadásul, míg az 
Óceánon túli területek birtoklása a lakosságban büszkeséget, elvesztése nosztalgiát 
hagyott hátra, Marokkó és a vele kapcsolatos események inkább ellenérzést kel-
tettek, különösen miután több alkalommal váltak dühös, egy alkalommal véres 
belpolitikai ütközethez. 

A diktatúra 1930. januári, majd a monarchia 1931. áprilisi bukása után az 1931 
decemberében elfogadott köztársasági alkotmány szembenézett a problémával. Az 
Ultramar utolsó jelentősebb darabjáról, a marokkói spanyol protektorátusról és 
néhány más birtokról a 8. cikkely kinyilvánította, hogy a spanyol szuverenitás alá 
tartozó észak-afrikai területek „autonóm rendszerben szerveződnek, amely közvet-
lenül kapcsolódik a központi hatalomhoz”.27 A félszigeti régiók autonómiája előtt is 
megnyílt az út, de mintha a köztársasági elit nem nagyon erőltette volna az auto-
nóm egységek megalakulását: nem rendelte el, hanem az illető helyi szervek kez-
deményezéséhez kötötte a megalakulásukat, ami a szavazó lakosság kétharmadá-

                                                 
25 Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara VIII. Revolución burguesa, oligarquía y 

constitucionalismo (1834-1923). Labor, Madrid, 498-499. – A Parlamentiek Gyűlésének alkotmányter-
vezetét lásd Manifiesto de 14 de junio de 1917, dirigido por los parlamentarios regionalistas al país. IN: 
DHCE 391-396.  

26 Erről részletesen lásd HARSÁNYI Iván: Nemzet, nemzeti kisebbség, nemzettudat a 20. század eleji 
Spanyolországban. (Marokkó szerepe a spanyol történelmi tudatban és nemzetképben).  IN: HARSÁNYI: 
Spanyol dilemmák – spanyol megoldások a 19-20. század útvesztőjében. Pro Pannonia Kiadói Alapít-
vány, Pécs, 2006. 22-40. 

27 Constitución de la República Española. 9 de diciembre de 1931. DHCE, 443. 



 
 

Harsányi Iván: A Tengerentúl szerepe a 19. és a 20. század spanyol alkotmányaiban (1808–1978) 

 
282 

nak az akarata esetén lehetséges. Így elsősorban az eltérő nyelvi-etnikai karakterű 
tartományok (Katalónia, a Baszkföld, Galicia) autonomista politikai erői kezdtek 
hozzá a procedúrához, amely az első esetben már 1932-ben, a másik kettőben 
1936-ban vezetett sikerre. Galicia már így is „elkésett”: közvetlenül a polgárhábo-
rú kirobbanásának előestéjén hagyta jóvá a lakosság óriási többsége az autonómi-
át. Ám Galicia az első területek között volt, amelyet a lázadó katonák megszálltak, 
akik jogilag azonnal eltörölték az önkormányzat még létre sem jött szerveit. Hason-
ló volt a helyzet Spanyol-Marokkó esetében: a lázadás innen indult, és itt napok 
alatt fölül is kerekedett. Ehhez a területhez fűződött Franco tábornok legendákkal 
övezett nimbusza. Elvesztése pedig 1955-1956-ban, ha nem is kötődött véres ese-
ményekhez (francia-spanyol-marokkói megállapodás eredménye volt), a diktátor 
presztízsén súlyos sebet ejtett. Az 1960-as években függetlenedett a többi afrikai 
spanyol gyarmati terület is. Csupán a Spanyol Szahara (Rio de Oro) elvesztése oko-
zott még jelentős kül- és belpolitikai rengést, Franco 1975. novemberi haláltusájá-
nak napjaiban. 

A relatív végpont ismét egy alaptörvény, az 1976-77-es parlamentáris átmenet 
nyomán született 1978-as Alkotmány28, amely a felek nagy önfegyelme folytán 
utat engedett a tartományi identitások széles körű kibontásának, bár nem jutott el 
a föderális megoldás alkalmazásáig. Ennek a fölvetése elfogadhatatlan lett volna a 
lelépő rendszernek az 1977-es kompromisszumban részes erői számára.  

* 
Mindezek ellenére a birodalmi tengerentúl emléke a spanyol társadalom lelké-

ben mindmáig jelen lévő nyomokat hagyott. Mind a diktatúrák, mind a bukásuk 
után keletkezett demokratikus-alkotmányos rendszerek kormányai és politikai erői 
ezer szálon kötődtek a hispán világhoz, bármi módon jött az létre, és bármi módon 
vált el nagy része a Spanyol Birodalomtól.  

A „világspanyolság” (Hispanidad) eszméje jelentős szellemi erőket mozgatott 
meg, különböző politikai töltettel. Franco tábornok a polgárháború és az azt köve-
tő évtized során a Falange, Franco tábornok frissen összekovácsolt egypártjának 
1937 júliusában létrehozott külhoni szolgálata (a Falange de Exterior)29 révén igye-
kezett befolyásolni a latin-amerikai spanyol népesség és rajta keresztül az ottani 
kormányok magatartását. Az 1945 és 1950 közötti spanyol diplomáciai elszigetelt-
ség éveiben működésétől gazdasági előnyöket is vártak. A világháború időszakában 
ez a hálózat a német nemzetiszocialista befolyás előmozdítójának szerepét is vál-
lalta. Ennek nyomán a történetírás a Hispanidad sokarcú eszméjét gyakran diffe-
renciálatlanul negatív ítélettel illeti. A demokratikus átmenet utáni spanyol monar-
chia a hispán kapcsolatokat annak a megfontolásnak az alapján kezeli, hogy az 
egykori birodalom, mint politikai befolyási övezet álma a múltba veszett, de a kap-
csolatok fejlesztése fönntarthat egy nyelvi-szellemi közösséget mindkét fél előnyé-

                                                 
28

 Constitución española. Boletín Oficial de Estado, Madrid, 1983. 94-113.  
29 A korabeli spanyol sajtó erről bőven adott hírt. (Boletín Oficial de Estado, 1939. július 24., ABC, 
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re. Végül is az Újvilág fölfedezésének és a világ vérkeringésébe való becsatlakozta-
tásának négyszáz éves, megismételhetetlen kalandja egész dicsőségével és förtel-
meivel nemcsak a spanyoloké, hanem az egész emberiségé volt. Nyomai nem tűn-
hettek el néhány évtized alatt. Nem csupán illúziókról van szó, hanem elszakítha-
tatlan és gyümölcsöző kötődésekről. 1978 után Madrid kezdeményezte az ibero-
amerikai állam- és kormányfők évenkénti, jórészt szimbolikus, de nem jelentékte-
len találkozóit.

30
 Az 1990-es években a világ minden táján (Budapesten is) létesí-

tett Cervantes Intézetek hatásos eszközei a spanyol nyelv és kultúra terjesztésé-
nek, alkotók cseréjének.  

Érdekes megnyilvánulása volt a spanyol együvé tartozás mai értelmezésének 
Felipe trónörökösnek a bostoni Harvard Egyetemen tartott 2012. június 21-i elő-
adása31, a büszkeség és a szerénység hangjaival. Hangsúlyozta Spanyolország jelen-
tős szerepét a nyugati félteke fejlődésében. Emlékeztetett rá, hogy „spanyol kato-
nák hozzájárultak az Egyesült Államok függetlenségéhez is.” Kitért arra, hogy „az 
1812-es Cádizi Alkotmány érvényes volt olyan területeken is, amelyek most az USA 
államai.” Aláhúzta, hogy „a spanyol monarchia mélyen elkötelezett a demokrácia 
ügye iránt egész Latin-Amerikában, amely most ígéretekkel teljes régió, s amelynek 
egyes, leginkább prosperáló államai globális vezető erővé váltak, és Spanyolország 
érthetően büszke arra, hogy bizonyos mértékben előmozdította ezt a haladást.” 
Nyomatékkal hangoztatta erős személyes és intézményes kötődését az egész ame-
rikai kontinens iránt, „a kanadai Arktikumtól a Horn fokig”. Mint mondta, „intéz-
ményes szerepe és kötelezettsége kiterjed Latin-Amerika országaira is.” Utalt rá, 
hogy az 1978-as spanyol alkotmány a király személyében különös szerepet ruház a 
Koronára a nemzet külső képviseletében, „különösen a független köztársaságok 
irányában, amelyek történelmi közösségünk részei.”32 

A Borbónok tehát jó okból megbékültek, sőt büszkélkednek az elődeik által 
egykor megtagadott cádizi alkotmánnyal, kapcsolatba hozva azt a jelenlegivel. 
(Legfeljebb VII. Ferdinánd forog El Escorial-beli márványkoporsójában.)  
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31 Conferencia pronunciada por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en la Universidad de Harvard. 
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