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Spanyolország külpolitikája 1800-tól napjainkig

Amikor 2012-ben Juan Carlos Pereira, a Madridi Complutense Egyetem 
történelem és földrajz karának docense a Károli Egyetem bölcsészettudo-
mányi karán járt meghívott előadóként, a recenzió szerzője úgy mutatta be 
röviden  Spanyolország külpolitikája, 1800-tól napjainkig című könyvét, 
hogy az a téma „bibliája”, és használata a szakterülettel foglalkozók számá-
ra megkerülhetetlen. A jelentős terjedelmű (791 oldal) mű az ismert spanyol 
kiadó, az Ariel gondozásában 2010-ben másodszor, bővített és részben át-
dolgozott formában jelent meg 35 szerző közreműködésével. 

Szerkezete és a téma feldolgozásának módja miatt – nem sorolható a 
hagyományos külpolitika-történetek közé. 

A spanyol külpolitika legutóbbi kétszáz évének története, ösztönző 
– vagy akadályozó – tényezők sokaságán keresztül, időrendben tárgyalva, 
színhelyeit földrajzilag is végigjárva tárul az olvasó elé 5 nagy részben és 32 
fejezetben. A kötet utolsó hatvan oldalát változatos és bőséges bibliográfia 
zárja, ezen kívül minden fejezet után ajánlott olvasmányokat is találunk. Az 
összefoglaló bibliográfiában általános kézikönyvek, két- és többoldalú dip-
lomáciai tevékenységre, külszolgálatra, dokumentumgyűjteményekre, pe-
riodikákra, szaktanulmányokra utaló (elsősorban spanyol, valamint angol, 
francia és kis számban német) és interneten elérhető munkák szerepelnek.

A nemzetközi kapcsolatok történetének rendkívül sok dimenziójú meg-
közelítését vállalták a szerzők, és óriási mennyiségű információt adnak Spa-
nyolország és Európa, Spanyolország és a világ, Spanyolország és régiói 
vonatkozásában.

A szerkesztő, Juan Carlos Pereira a bővített kiadás előszavában a követ-
kezőképpen fogalmaz: „A könyv szerzőinek határozott, egybehangzó véle-
ménye az, hogy nincs szigorú választóvonal egy állam kül- és belpolitikája 
között.” Spanyolország tekintetében a 2004-es madridi terrorista robbantás 
következményeit említi példaként, amely miatt a spanyol Néppárt (PP) kor-
mányának le kellett mondania. Egyetlen politika létezik, és mindaz, ami 
az ország határán kívül történik, befolyásolja mindannyiunk életét, ezért 
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figyelemmel kell kísérnünk, és ha lehet, magatartásunkkal befolyásolnunk 
kell azt. Talán a külpolitika folyamatának „demokratizálására”, egy új, XX–
XXI. századi spanyol szemléletre világít rá ez a gondolat. 

Modern koncepciót tükröző, időrendben haladó – ám az időrendet a té-
maköröknek  alárendelő – több dimenziót és területet bemutató tematikus 
feldolgozás született Juan Carlos Pereira szerkesztésében. Öt nagy része 
közül az első és az utolsó a legrövidebbek, tematikájuknak köszönhetően: 
az első rész mindössze három fejezetében módszertani bevezetőt, az alap-
kérdések megfogalmazását találjuk, továbbá a külpolitika meghatározását 
és fontos elemeinek bemutatását. A szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy 
napjaink külpolitikájában a biztonságpolitika egy új és fontos tényezővé 
vált.

Az egyes államok külpolitikájának történetét hagyományosan a nemzet-
közi kapcsolatokon belül tárgyalják, ám a két terület közel sem fedi le telje-
sen egymást, mert a külpolitika több és más tényezőktől függ: diplomácia, 
hadi események, gazdaság, kultúra stb., tehát a sokféleség és a komplexitás 
jellemzi. Az ideológia, a politikai rendszerek ugyancsak közvetlenül befo-
lyásolják egy ország külpolitikáját.

A szerkesztő Spanyolországot, és a vele kapcsolatos úgynevezett „spa-
nyol problémát” röviden az ország egységének hiányával jellemzi. Ez a 
tény egyben az egyik legfontosabb problémája lesz külkapcsolatainak is, 
nehezíti nemzetközi szerepének felismerését, céljai meghatározását, eléré-
sét. Spanyolország nemzeti, illetve állami alapon nyugvó identitásának kér-
dése fontos témája maradt a külpolitikának, ezért európai identitása ma is 
ellentmondásokat hordoz. A félszigeti – nem egységes – országnak ugyanis 
európai története során a határ és a periféria szerepét kellett és kell tartó-
san betöltenie. Az olvasóban önkéntelenül felmerül a következtetés, hogy a 
spanyol külpolitikát elemző spanyol szakemberek szemléletét talán még ma 
is befolyásolhatja a volt gyarmattartó nagyhatalmak „nagyhatalmi perspek-
tívája”. A nagyhatalmi státusz megváltozása ellentmondásosságot hordoz, 
hiszen az ország szuverenitásának és a nemzeti érdekeknek a védelme nem 
mindig esik egybe. 

Spanyolország identitásának kérdése főleg legújabb kori történelmében 
jelenik meg négy kérdéskör köré csoportosulva: 1. a kormányzóhatóság 
kérdése, 2. identitása „nemzet” értelemben, 3. gazdasági lemaradása Európa 
fejlett régióihoz képest, 4., szerepe a nemzetközi életben. 

Az 1492-ben elindított nemzetközi vállalkozása eredményeként megtör-
ténik az Újvilág felfedezése, amely elvezeti az országot az első világbiro-
dalom kialakításához. 1500 után a birodalom kiterjed, megjelennek később 
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is jellemző, tartós ellentmondásai, amelyeket a XVII–XVIII. században ha-
nyatlás kísér, és amelynek eredményeként a XIX. században konfliktusok 
sora után elveszíti birodalmát. Spanyolország ezzel új helyzetbe, Európa 
perifériájára kerül. Megmaradt gyarmatai szétszórtan, a világ különböző tá-
jain találhatóak: Karib-térség (Latin-Amerika), Ázsia, Észak-Afrika. 1898-
ban ebből a szempontból elérkezik az utolsó nagy vereséghez és maradék 
gyarmatai elvesztéséhez.

A XX. században, a Franco tábornok halálát követő politikai demokra-
tizálódás után (1975–1986) európai középhatalommá fejlődik 1991–2002 
között. Olyan hatalommá, amelynek globális érdekei vannak különös te-
kintettel az Európai Unióra, Ibér-Amerikára, az USA-ra és Észak-Afriká-
ra, valamint az arab világra. A XXI. század elején, a 2008-ban kirobbanó 
világválságot megelőzően „Spanyolország, mint márka” válik híressé. El-
ismerésének egyik eredménye lesz, hogy 2003–2004-ben az ENSZ Bizton-
sági Tanácsának nem állandó tagjává választják. Mindez a belső és a külső 
stabilitás eredményeként is értékelhető. Amikor 2003. január 30-án az USA 
elnöke és a spanyol Néppárt elnöke, José María Aznar megállapodást írnak 
alá egymás támogatásáról, ismét változni kezd Spanyolország külpolitikai 
megítélése.

Spanyolországnak azonban több gyenge pontja is van, amely nem en-
gedi őt stabil középhatalommá válni. A legfontosabb közülük, hogy a kül-
politikában vállalt szerepével kapcsolatban számtalan ellentmondás terheli: 
„Hová érkezett el az ország és milyen irányváltások voltak külpolitikájá-
ban?” – ezek azok a kérdések, amelyek vitákat kavarva, időről időre felme-
rülnek szakmai körökben.  

A jelenkorban új vonások is megfigyelhetőek az európai országok kül-
politikájában, például az elvárás, hogy adott ország külpolitikája harmo-
nizáljon az Európai Unióval. Tehát a maastrichti megállapodás óta az EU 
biztonságpolitikája is eleme lett egy-egy ország külpolitikájának, hat an-
nak alakulására más kontinensekkel, területekkel kapcsolatban. Az Európai 
Unióba való belépéssel a tagállamok külpolitikája nem szűkülhet már le a 
szuverenitás ügyére.

A külpolitika olyan tevékenységgé válik, amely a pártok közötti legna-
gyobb konszenzus alapján és a közvélemény támogatásával kell, hogy ala-
kuljon, figyelemmel a lehetőségekre és az állam történeti érdekeire is. Egy 
ország politikai irányítói és a társadalom a jelenkori államokban egyformán 
fontosak a külpolitika kialakításakor, amelynek négy fontos területe van: 
1. nemzetközi kapcsolatok, 2. diplomácia, 3. nemzetközi jog, 4. politika-
tudomány.  
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A második fejezet a spanyol nemzetközi kapcsolatok történetét (1815-
től napjainkig) vázolja. Juan Carlos Pereira itt úgy fogalmaz, hogy nem 
áll arányban a jelenkorban – tehát a 2000-es évek elején – Spanyolország 
nagyobb nemzetközi szerepvállalása azzal, amit  valójában az ország súlya 
képvisel. Még akkor sem, ha figyelembe vesszük a spanyol nyelv egyre 
növekvő szerepét, a spanyol kultúra terjedését, a kutatóközpontok felsze-
reltségét, a levéltárak centralizálását. A külső tényezők közé ma már a kül-
gazdasági kapcsolatok is beleértendők, így a pénzügyi tranzakciók, a szol-
gáltatások.

Spanyolországban 1815–1875 között lassan növekedett az érdeklődés 
a nemzetközi kapcsolatok iránt. Általában a XIX. századi Európában in-
dulnak fejlődésnek az említett kapcsolatok, hiszen ekkor lesz először cél 
Európa egysége. A hatalmi versengés miatt azonban felmerül a nemzetek 
közötti egyensúly kérdése is, az erősödő nacionalizmus miatt pedig fontossá 
válik a nemzetközi rend kialakítása iránti igény. Spanyolország magatartása 
a század közepén inkább semleges Európa ügyei iránt, és 1875–1931 kö-
zött, a restauráció alatt következnek be a legnagyobb változások e magatar-
tás a megváltozása szempontjából. Majd a XX. században 1975-től, Franco 
halálát követően jelentkezik igazán aktívan az egyetemeken a nemzetközi 
kapcsolatok iránti érdeklődés, alakulnak meg a kutatással foglalkozó köz-
pontok és jelennek meg nagyobb számban publikációk.

A harmadik fejezet felsorolja a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó for-
rások helyeit és kutatási lehetőségeit, intézményeit. (pl. Történeti Levéltár, 
Külügyminisztériumi Levéltár, katonai levéltárak, külföldi levéltárak stb.)

A téma szerves részének kibontása a II., III. és IV. részben történik. A 
II. rész, amely 12 fejezetből áll, a következő címet viseli: A külpolitikát 
befolyásoló tényezők. A III. rész címe: A külpolitika földrajzi–történeti szín-
helyei, (7 fejezet),  a IV. rész: Történeti áttekintés (8 fejezet). 

Ez a három rész az, amely a legtöbb információt adja a legkülönfélébb 
tematikában. A II részben például: geostratégiai helyzet, gazdaság, külügyi 
szervek felépítése, a spanyol autonóm közösségeknek a hivatalostól elté-
rő külpolitikai szemlélete, nacionalizmusok a külpolitika viszonylatában, a 
diplomáciai pálya fejlődése, a fegyveres erők szerepe, a közvélemény és a 
tömegkommunikáció szerepe, migráció, a kultúra külpolitikai összefüggé-
sei, új kihívások és együttműködések a fejlődés érdekében, „Spanyolország, 
mint márka” témakörök szerepelnek. A III. rész tematikája: Spanyolország 
európai pozíciója, képviseletek, európai identitásának ellentmondásai, 
kapcsolata Latin-Amerikával 1810–2010 között, spanyol emigráció Latin-
Amerikában 1878–1930 között, törések és folytonosságok Spanyolország 
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és Európa viszonyában, elszigeteltség és integráció, biztonságpolitika, 
2009-es Lisszaboni Megállapodás, Spanyolország és az USA a XIX–XXI. 
században, Spanyolország jelenléte Afrikában a XIX. és a XX. században, 
az 1830 körül felmerült pán-hispán elképzelés, Ázsia illetve a távol-keleti 
gyarmatok helyzete. Ez utóbbi kapcsán a fejezet szerzője, Florentino Rodao 
kiemeli, hogy a spanyol-ázsiai kapcsolatok kutatása eddig elhanyagolt volt, 
ezért az itteni intézetek, levéltárak, sajtótárak gazdag anyagot kínálnak a 
kutatóknak. 

Spanyolország külpolitikai aktivitása számára a Mediterrán-térség és az 
arab világ a XX. században az egyik fő területet jelenti, elsősorban geo-
stratégiai helyzete, továbbá az itt zajló francia-brit rivalizálás miatt. A szá-
zad második felében Spanyolország a hispán-amerikai térség és a Közép-
Kelet kapcsolatainak előmozdítója lett. Vállalt szerepét nagyban segítette 
a 700 éves arab–spanyol kapcsolat. A spanyol külpolitika ebben a vonat-
kozásban részben Izrael ellen irányult, mert Spanyolország az Arab Liga 
országai mellé állt. 1986-os belépése az Európai Unióba azonban ebben az 
értelemben módosította kapcsolatait. A XX. század végére a Mediterrán-tér-
ségben régiós hatalommá vált, így korábbi viszonylagos elszigeteltsége is 
megszűnt, saját védelmi pozíciója megerősödött. Hagyományos barátsága 
az arab világgal azonban megmaradt. Arab barátság jellemezte 1976–1986 
között, amely azonban 2001–2003-ban Marokkó miatt válságba került. 

A könyv IV. része a külkapcsolatok történetét időrendben dolgozza fel 8 
fejezetben. (Tíz szerző munkája ez a rész.) 1789-től 1834-ig Spanyolország 
külpolitikájának történetét a birodalomból a nemzetállam megszületéséig 
tartó folyamat jellemzi. Fontos vonása ennek az időszaknak, hogy Francia-
ország és Anglia nagyhatalmi vetélkedésének színterévé válik az ország, ami 
döntően kihat gyarmatai jövőjére is.1834-től 1874-ig a „nacionalizmusok 
Európájában” a kisnemzet és a középhatalom pozíciója között ingadozik. 
A restauráció (1875-től) és az 1898-as válság után új külpolitikai tendenci-
ák erősödnek meg. 1914–1931 között megfigyelhetjük a nemzetközi meg-
újulás érdekében tett erőfeszítései kudarcát. A II. köztársaság (1931–1936) 
nemzetközi terveire a demokrácia, a béke és a semlegesség jellemző. Ezzel 
szögesen ellentétes tendenciát mutat a spanyol polgárháború nemzetközivé 
válása 1936–1939 között. A Franco-rendszer külpolitikája a kezdeti bezár-
kózás (1939–1952) után a lassú nyitással folytatódik 1952–1975 között. A 
demokratizálódás folyamata a külpolitika szintjén Franco halála után, az 
úgynevezett átment időszakában (1975–1986) zajlik le.

A IV. rész 30. fejezetében Juan Carlos Pereira kifejti, hogy a XX–XXI. 
századi spanyol külpolitika demokratizálódási folyamatának első, legfonto-
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sabb területe Latin-Amerika lett. Ebben a folyamatban fontos volt a Franco-
rendszer megszűnése, a Nemzetek Ibér-Amerikai Közösségének létrejötte, a 
spanyol demokratikus átmenet (1975–1986) példaként ható ereje, az 1991-
ben létrejött és rendszeressé vált Ibér-Amerikai Államfők Csúcstalálkozója 
(Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado). A külkapcsolatok demokrati-
zálódását elősegítette a kulturális affinitás, a kapcsolatok partneri viszonya 
és a függetlenség mindkét térség országaiban. Elindult a demokratizálódás, 
az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető követelménnyé vált, bővült az 
együttműködés a kultúrában, a gazdaságban, a közös érdekek védelmében.

A könyv ötödik részében Javier Rubio tollából kapja meg az olvasó a ne-
hezen szintetizálható témáról a következtetéseket. A szerző, aki Európa és 
Amerika több fővárosában képviselte Spanyolországot és elismert szakértő-
je a spanyol emigráció kérdéskörének, valamint a XIX. és a XX. század első 
harmada külpolitikájának, összefoglalójában a már említett kérdésre vála-
szol: „Mit jelentett Spanyolországnak történelme során a külpolitika?”. A 
válaszhoz a Spanyolországgal kapcsolatos nemzetközi visszhangot, a kül- 
és belpolitika közötti feszültségeket, az ország geopolitikai helyzetét és vé-
gül a humán faktor (a diplomaták) szerepét emeli ki. Hivatkozik arra az 
alapigazságra, mely szerint csak a nagyhatalmak rendelkeznek a megfelelő 
eszközökkel, és képesek valóban önálló külpolitikát megvalósítani, a kiseb-
bek passzív „szemlélői” maradnak az eseményeknek. Ebből kiindulva Spa-
nyolországnak a XIX. századi Európa peremére szorult helyzetét vizsgálja 
az 1815-ös bécsi kongresszustól, az 1823-as francia beavatkozáson át, a 
kevés nemzetközi aktivitást jelző 1834-ben megalakult Négyes Szövetségig 
(Anglia, Franciaország, Spanyolország, Portugália vesznek benne részt).  
Felmerül az a kérdés is, hogy Spanyolország elszigetelődését milyen mér-
tékben mozdította elő a tény, hogy területi integritását sokáig nem védték, 
nem garantálták (a napóleoni háborúktól a XX. század végéig!) nemzetközi 
szerződések egy esetleges külföldi agresszióval szemben.

Javier Rubio véleménye szerint Spanyolország külpolitikai elszigeteltsége 
a XIX. században nem egyszerűen geopolitikai helyzetéből adódott, hanem 
saját döntéseinek is köszönhető. A harmadik, és ugyancsak fontos tényező 
ebben a vonatkozásban, hogy nem kapott egyetlen olyan elfogadható nemzet-
közi ajánlatot, amely területi integritását biztosította volna. Pedig – fogalmaz 
a szerző – a spanyol Cánovas del Castillo 1877-ben nagyon előnyös katonai 
szövetséget ajánlott fel Németországnak a III. Francia Köztársaság ellenében. 
Vagy 1898-ban Sagasta kormánya Angliának kínálta fel szövetségét és cse-
rébe segítségét kérte területi integritásának biztosításához. A szerződések el-
maradását Rubio azzal magyarázza, hogy Spanyolország nem önként, hanem 
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kényszerből maradt elszigetelt. Gazdasági elmaradottsága, belső egységének 
hiányából fakadó gyengesége, a kevéssé hatékony –  nem alaptalanul kor-
ruptsággal vádolt – államigazgatás, az erőtlen kormányok, rosszul szervezett 
és inkompetens hadserege, olyan gyarmatok birtoklása, amelyekre nagyha-
talmak vetettek szemet, mindez nem tette „kívánatossá” a vele való szövet-
séget. Szerepe nem volt fontos az európai egyensúlyban, holott a restauráció 
(1875-től) és a régensség időszaka (1884-1902) Spanyolország XIX. századi 
történetében a legstabilabb időszakok voltak.          

Az ország nemzetközi elszigeteltségében a döntő fordulat az 1970-es év-
tized végétől következett be, így az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetéhez 
való 1982-es csatlakozásával. Ez volt az a szerződés, amelynek 5. cikke-
lye egyértelműen biztosította tagjai részére a segítséget területi integritá-
suk megőrzéséhez. Második fontos lépés volt az 1986. január 1-jei Európai 
Uniós csatlakozás. (Nem elhanyagolható az a diplomáciai folyamat sem, 
amelyben 1975 után Spanyolország felvette a kapcsolatot sok olyan ország-
gal, amellyel a Franco-rendszerben ezt nem tehette meg.) Mindez döntően 
megváltoztatta azt a negatív elképzelést, amelyet sok ország őrzött Spanyol-
országgal kapcsolatban utóbbi kétszáz évének történelme alapján. Mégis, a 
2009-es közvélemény-kutatások alapján (a gazdasági válság hatására is) a 
spanyolok kevesebb, mint a fele vallja magát európai identitásúnak, bár az 
Európához való tartozás továbbra is fontos többségük számára.

A nemzetek feletti mozgalmak és szervezetek (Spanyolország esetében 
például az Európai Unióhoz való tartozás), a globálissá vált problémák, 
mint például a nemzetbiztonság kérdése, a veszélyek és fenyegetések meg-
jelenése, például terrorizmus, szervezett bűnözés, illegális emigráció, je-
lentősen hatnak a kül- és belpolitika összefonódására. Ezek a problémák 
nem egyszerűen nemzetközi megoldást kívánnak, hanem a belpolitikára is 
támaszkodó szolidaritást és nemzetközi kooperációt. 

Javier Rubio úgy fogalmaz a geopolitikai faktorral kapcsolatban, hogy 
egy állam külpolitikája megvan írva geostratégiai helyzetében. A földrajzi 
elhelyezkedés tehát rendkívüli fontosságú. Különösen igaz ez Spanyolor-
szágra, amelynek félszigeti helyzete Portugália mellett domináns, két fontos 
tenger (ebből egy óceán) mossa partjait és két fontos kontinenst (Európa és 
Afrika) köt össze.  

A könyv legutolsó, 32. fejezetének szerzője, Rafael García Pérez, a 
kortárs Spanyolország (1986–2010) szocialista (Felipe González, Rodrígu-
ez Zapatero) és néppárti (José María Aznar) kormányainak külpolitikáján 
keresztül a változó jelenkori helyzetben láttatja a spanyol külpolitikát és 
lehetőségeit.
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Amikor a könyvben elmélyedve, időről-időre megpihenve, bizonyos he-
lyeken – saját érdeklődési körének megfelelően – csak beleolvasva halad 
előre a történész, önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy az elmúlt években 
felsőoktatásunk „piacán” miért kapott olyan nagy teret a hadtörténet, szem-
ben például a külpolitikával, amelynek szintén részei a diákok által annyira 
közkedvelt háborús események? Az első, kézenfekvő válasz az, hogy mar-
káns különbség van országaink között: más dolgok motiválják az érdek-
lődő fiatalokat a birodalmi múlttal rendelkező Spanyolországban és más a 
kelet-nyugat között „ingadozó”, a külső erőknek talán jobban kiszolgálta-
tott, belsőleg másként és talán jobban megosztott Magyarországon. Ezzel a 
gondolatébresztő – ám könyvünktől már messze vezető – kérdéssel zárjuk 
ismertetőnket, amelyben csak néhány fontos jelenségét emeltük ki a rendkí-
vül árnyaltan feldolgozott témának.

Juan Carlos Pereira (coord.): La política exterior de España, De 1800 hasta hoy. (Spanyol-
ország külpolitikája, 1800-tól napjainkig). 2. bővített kiadás, Editorial Ariel, Barcelona, 
2010. 791 o.
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