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Összefoglaló: Az alábbi elemzés a 2019. április 28-ára kiírt spanyolországi 
törvényhozási választások tétjeit vizsgálja a katalóniai függetlenségpárti erők 
szemszögéből. Ehhez először a legújabb közvélemény-kutatások adataira ve-
tünk egy pillantást, kiemelve a Katalán Autonóm Közösségben várható ered-
ményeket. Ennek nyomán keresünk lehetséges válaszokat arra a kérdésre, hogy 
milyen szerepük lesz a következő Cortesben, illetve a kormányzóképes (várha-
tóan baloldali) többség létrehozásában a katalán formációknak. Végül a katalán 
függetlenség ügyét, illetve a katalán–spanyol viszony hatását próbálom össze-
függésbe hozni a közvélemény-kutatások eredményeivel.

Abstract: The following analysis aims to interpret the stakes in the elections to 
the Spanish Cortes scheduled for April 28, 2019 from the perspective of Catalan 
pro-independence parties. First, I take a look at the most recent opinion polls, 
highlighting the expected results in the Autonomous Community of Catalonia. 
On the basis of the forecasts, I try to identify the potential roles to be played 
by the Catalan independentists in the next Cortes, and in the formation of the 
(presumably left-wing) governing coalition. Then I try to make a connection 
between the independence question and Spanish-Catalan relations on the one 
hand, and the expected results in Catalonia on the other. 

SÁNCHEZ, KÖLTSÉGVETÉS, KATALÁNOK

E lőrehozott választásokat tartanak Spanyolországban 2019. április 28-án. 
Ezt februárban jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök, miután a kormá-
nya által benyújtott költségvetést nem fogadta el a spanyol törvényhozás 

(Cortes) alsóháza (Congreso de los Diputados, Képviselőház). Azok a Cortesben 
képviselettel rendelkező katalán pártok ugyanis, amelyek szavazataira korábban 
szükség volt a Mariano Rajoy néppárti (Partido Popular, PP) miniszterelnök levál-
tását célzó bizalmatlansági indítvány sikeréhez, illetve Pedro Sánchez miniszterel-
nökké választásához, ezúttal nem támogatták kívülről a kisebbségben kormány-
zó Spanyol Szocialista Munkáspártot (Partido Socialista Obrero Español, PSOE). 
A katalán formációk Katalónia önrendelkezéshez való jogának elismerését, azaz 
gyakorlatilag a függetlenségi törekvéseknek a központi kormány részéről történő 
legitimálását kérték cserébe a támogatásukért, amibe a miniszterelnök nem egye-
zett, nem egyezhetett bele. Így tehát kevesebb mint kilenc hónappal Sánchez hiva-
talba lépése után a spanyol választópolgárok újrarajzolhatják az erőviszonyokat a 
Cortesben. Ezzel nemcsak a miniszterelnök munkájáról mondhatnak véleményt, 
hanem megváltoztathatják a katalán függetlenségpárti formációk szerepét is a 
spanyol törvényhozásban, ami pedig a katalóniai politikai életre is visszahathat. 

https://elpais.com/politica/2019/02/15/actualidad/1550216540_890788.html
https://elpais.com/politica/2018/06/01/actualidad/1527833707_590950.html
https://elpais.com/politica/2018/06/01/actualidad/1527833707_590950.html
http://www.rtve.es/noticias/20190212/independentistas-insisten-autodeterminacion-para-apoyar-in-extremis-presupuestos/1883200.shtml
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A jelen elemzés a választások előtti esélylatolgatás jegyében arra keresi a választ, 
hogy milyen tétje van a közelgő erőpróbának a katalán függetlenséget zászlajukra 
tűző pártok szemszögéből.

AZ ELŐREJELZÉSEK

A legreprezentatívabbnak tekinthető felmérést a spanyol állami közvélemény-
kutató intézet, a CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) publikálta áp-
rilis elején, a március első felében végzett mérései eredményeként. Az 1. 

ábra az ez alapján kalkulált mandátumbecslést jeleníti meg a Cortes alsóháza, a 
Képviselőház tekintetében:

1.ábra: 
A CIS mandátumbecslése a Képviselőház összetételére a

 2019. áprilisi választások után

http://datos.cis.es/pdf/Es3242mar_A.pdf
https://elpais.com/elpais/imagenes/2019/04/09/media/1554805450_655170_1554827573_noticia_normal.png
https://elpais.com/elpais/imagenes/2019/04/09/media/1554805450_655170_1554827573_noticia_normal.png
https://elpais.com/elpais/imagenes/2019/04/09/media/1554805450_655170_1554827573_noticia_normal.png
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Az előző, 2016-os törvényhozási választásokat ábrázoló belső ív és a 2019-es vá-
lasztások előrejelzését ábrázoló külső ív között a leglátványosabb eltérés a piros szín 
térnyerése és a kék zsugorodása. A Pedro Sánchez vezette PSOE a jelenlegi 85-ről 
akár 138-ra is emelheti mandátumainak számát, miközben a jelenleg a szocialisták-
nál nagyobb frakcióval rendelkező Néppárt akár a mandátumai felét is elveszítheti. 
Az előrejelzés tehát a kormánypárt jelentős erősödését mutatja, amely azonban a 
350 fős Képviselőházban még mindig nem jelentene abszolút többséget.

A katalán függetlenségpárti erők szempontjából a legfontosabb kérdés, hogy 
megismétlődhet-e az a forgatókönyv, amiben ők a mérleg nyelvévé lépnek elő 
fontos parlamenti döntések meghozatalánál. Pedro Sánchez megválasztásában 
és az általa benyújtott költségvetés megbuktatásában ugyanis éppen ilyen kulcs-
szerepet töltöttek be. Mi várható tehát Katalóniában? A CIS-felmérés alapján 
készült térképen (2. ábra) az autonóm tartomány egésze sárgára van színezve: 
a független katalán köztársaságért küzdő baloldali formáció, az ERC (Esquerra 
Republicana de Catalunya) szerezheti a legtöbb szavazatot mind a négy kataló-
niai körzetben.

A számok nyelvére lefordítva ez 17-18 képviselőházi mandátumhoz juttat-
hatja az ERC-t. A mostani 9-hez képest ez jelentős növekedés. Az ERC előretö-
rése mellett ugyanakkor a másik nagy függetlenségpárti tömörülés visszaesé-
sét prognosztizálta a CIS. A már szinte csak papíron létező CDC (Convergència 
Democràtica de Catalunya) és annak voltaképpeni utódpártja, a PDeCAT (Partit 
Demòcrata Europeu Català) választási szövetsége, a katalán Generalitat (kor-
mányzat) jelenlegi elnökéhez, Quim Torrához és hivatali elődjéhez, a 2017. októ-
beri függetlenségi népszavazás megszervezésével összefüggésben kiadott spanyol 
elfogatóparancs elől Belgiumba menekült Carles Puigdemonthoz köthető Junts per 
Catalunya (JxCat) jelenléte a madridi képviselőházban ugyanis a jelenlegi 8-ról 



 Szabó Barnabás 7

4-re csökkenhet. A felmérés a harmadik számottevő függetlenségpárti formá-
cióról nem szolgál információval, a Poble Lliure, a Som Alternativa és a Pirates 
de Catalunya választási szövetsége, a katalán nacionalizmus anarchista balszélét 
megtestesítő CUP-pal (Candidatura d’Unitat Popular) is összefüggésbe hozható 
Front Republicà (Köztársasági Front) ugyanis csak a felmérés adatfelvétele után 
jelentette be, hogy indul a választásokon. 

2. ábra: 
A legtöbb szavazatot elérő pártok

 választási körzetenként a CIS becslése alapján

A CIS katalóniai változataként ismert CEO (Centre d’Estudis d’Opinió), a Generalitat 
felügyelete alatt működő politikai közvélemény-kutatással foglalkozó szervezet 
legutóbbi mérései valamivel későbbi adatfelvétel alapján legfeljebb egy képviselő-
házi mandátumot helyeznek kilátásba a legkisebb függetlenségpárti formációnak. 
A CEO mérései egyébként megerősíteni látszanak az ERC erősödését és a JxCat 
gyengülését, valamivel kisebb különbségeket előre jelezve: az ERC-nek 14-15, a 
JxCat-nak 5-7 mandátumot prognosztizál, ahogy a 3. ábrán látszik.

Abban szintén megegyeznek a CIS és a CES mérései, hogy a két országos 
nagy párt, a PSOE és a PP közül az előbbi katalóniai szervezete, a PSC (Partit dels 
Socialistes de Catalunya) a második legtöbb szavazatot begyűjtő pártként végez-
het, míg a helyben eddig is meglehetősen népszerűtlen Néppárt tovább marginali-
zálódhat az autonóm tartományban. 

A katalán függetlenségi politika madridi képviselete szempontjából az egyik 
legfontosabb kérdés, hogy elég lesz-e 20–25 függetlenségpárti képviselő a madridi 
képviselőházban ahhoz, hogy a PSOE kisebbségi kormánya az ő támogatásukra 

https://www.ccma.cat/324/cis-psoe-podria-governar-amb-podem-o-amb-ciutadans-i-la-dreta-no-tindria-opcions/noticia/2915414/
https://www.ccma.cat/324/cis-psoe-podria-governar-amb-podem-o-amb-ciutadans-i-la-dreta-no-tindria-opcions/noticia/2915414/
https://www.ccma.cat/324/cis-psoe-podria-governar-amb-podem-o-amb-ciutadans-i-la-dreta-no-tindria-opcions/noticia/2915414/
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7008/Dossier%20de%20premsa%20-919.pdf
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legyen utalva például az éves költségvetés elfogadásakor. A CIS-felmérés szerint 
elképzelhető, hogy nem: a PSOE melletti másik jelentős baloldali formációnak, 
az Unidas Podemosnak ugyanis akár 41 mandátum is juthat, ami a katalán füg-
getlenségpártiakhoz képest sokkal kedvezőbb koalíciós alternatíva lehet Pedro 
Sáncheznek. Persze az így is kérdéses, hogy a PSOE–Podemos-koalíció már je-
lentené-e a képviselőház abszolút többségét, vagy szükség lenne-e egy harmadik 
pártra a stabil kormányzáshoz. 

3. ábra: 
A CEO becslése a katalóniai választókörzetekből származó 

képviselőházi mandátumok megoszlásáról

Ez utóbbi esetben akár ismét képbe kerülhetnek a katalán függetlenségpárti erők, 
különösen ha a centrista Ciudadanos (Polgárok) tartja magát ahhoz az ígére-
téhez, hogy nem lép koalícióra a szocialistákkal. A felmérésekből viszont úgy 
látszik, hogy a legutóbbi andalúziai választások után kipróbált jobboldali nagy-
koalíciós modell, azaz a PP, a Ciudadanos és a Vox nevű szélsőjobboldali párt 
együttműködése nem eredményezne képviselőházi többséget.

A SZÁMOK MÖGÖTT: POLITIKAI HANGULAT 
KATALÓNIÁBAN

A CIS felmérése szerint tehát, melyet Katalónia tekintetében a CEO mérései 
is alátámasztanak, a spanyol Cortesbe bejutott katalán függetlenségpárti 
erőknek leginkább akkor juthat ismét a mérleg nyelve szerep, ha a PSOE 

és a Podemos együttesen még mindig nem tudna stabil parlamenti többséget 
biztosítani egy baloldali koalíciós kormányzáshoz. Mivel a választási eredmények 

https://elpais.com/ccaa/2019/04/05/catalunya/1554452230_689583.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/05/catalunya/1554452230_689583.html
https://elpais.com/ccaa/2019/04/05/catalunya/1554452230_689583.html
http://www.rtve.es/noticias/20190218/ciudadanos-no-pactara-ni-pedro-sanchez-ni-psoe/1886201.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20190218/ciudadanos-no-pactara-ni-pedro-sanchez-ni-psoe/1886201.shtml
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2019-01-16/la-investidura-de-juan-manuel-moreno-pone-punto-final-a-37-anos-de-socialismo-en-andalucia-1276631448/
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2019-01-16/la-investidura-de-juan-manuel-moreno-pone-punto-final-a-37-anos-de-socialismo-en-andalucia-1276631448/
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ismerete nélkül az egyes forgatókönyvek ennél részletesebb elemzése nem lehet 
más, mint spekuláció, érdemesebb inkább némi figyelmet szentelni annak, hogy 
mi magyarázhatja a katalán függetlenséget képviselő erők népszerűségi mutatóit.

A legfontosabb tényezőnek a függetlenség kérdése tűnik. A CEO idézett fel-
mérése szerint a megkérdezettek több mint háromnegyede a köztársasági állam-
formát részesíti előnyben a monarchiával szemben, arra a kérdésre pedig, hogy 
„Akarja-e, hogy Katalónia független állam legyen?”, a válaszadók 48,4%-a válaszolt 
igennel, és 44,1%-a nemmel (a fennmaradó 7,5% nem tudta vagy nem vála-
szolt). Ezt a képet árnyalja, hogy ha több opcióból lehetett választani, akkor 
a teljes függetlenség ennél kevésbé volt népszerű válasz (39,7%), a föderális 
alapon újjászervezett Spanyolországon belüli szövetségi állam opciója pedig 
21,5%-os támogatást kapott. Összességében a válaszadók 64,5%-a úgy látta, 
Katalóniának nagyobb mértékű autonómiával kellene rendelkeznie.

A mérések alapján kellő óvatossággal azt mondhatjuk, hogy ha a 2017. 
október 1-jei, a Generalitat által a Spanyol Alkotmánybíróság tiltása ellené-
re megszervezett függetlenségi népszavazásnak nem is sikerült a független 
katalán köztársaság eszméjét a katalóniai polgárok többségének ideáljává 
tenni, a referendum szervezésében érintett katalán politikusok és tisztvise-
lők elleni eljárások, a legfontosabb szereplők letartóztatása vagy száműze-
tésbe menekülése sokat tett azért, hogy ez megváltozzon. A spanyol büntető 
törvénykönyv különböző tételei (például lázadás) miatt akár több évtizedes 
büntetésre is számíthatnak prominens katalán politikusok, akiknek a nemrég 
megkezdődött pereit a katalán közszolgálati tévécsatorna élőben közvetíti. 
A Spanyol Legfelsőbb Bíróság előtt folyó per tizennyolc vádlottja között ott 
találjuk Oriol Junqueras-t, az ERC előzetes letartóztatásban ülő elnökét, aki a 
népszavazás idején a Generalitat alelnöke volt, és aki a CEO-felmérés alapján 
sokkal népszerűbb a katalánok körében, mint a katalán kormány jelenlegi el-
nöke, a PDeCAT színeiben politizáló Quim Torra (akit egyébként e tekintetben 
Carles Puigdemont is megelőz). 

Mind az ERC, mind a JxCat igyekszik tudatosan felhasználni a vezetői, po-
litikusai elleni spanyol büntetőjogi fellépést a közelgő választások kampányá-
ban, illetve a katalóniai politikai diskurzus tematizálásában. Junqueras például 
a börtönből nemcsak az ERC listavezetője lesz a közelgő választásokon, de az 
egyik európai párt, az Európai Parlamentben is képviselettel bíró Europea Free 
Alliance őt választotta Spitzenkandidatnak, azaz a párt jelöltjének az Euró-
pai Bizottság élére. Jordi Sànchez, az Assamblea Nacional Catalana (Katalán 
Nemzetgyűlés) nevű, Katalónia függetlenségéért kampányoló szervezet volt elnö-
ke, valamint Jordi Turull és Josep Rull, a katalán kormány korábbi tagjai pedig a 
JxCat listáin szerepelnek, miközben az ítéletükre várnak. A felmérések, mint láttuk, 
azt mutatták, hogy a katalán függetlenségért küzdő politikusokra épülő kampány 
több sikert hozhat az ERC-nek, bár ennek okairól csak találgathatunk. Lehet, hogy a 
Generalitatot jelenleg vezető Quim Torra agresszív függetlenségpárti retorikája és 
a Pedro Sánchezszel folytatott valamivel szívélyesebb egyeztetések között vélnek 

https://www.ccma.cat/324/claus-judici-proces/qui-es-qui/
https://www.ara.cat/politica/ERC-presenta-Junqueras-llista-generals_0_2192780947.html
https://www.eldiario.es/politica/Oriol-Junqueras-candidato-Comision-Europea_0_875262570.html
https://www.eldiario.es/politica/Oriol-Junqueras-candidato-Comision-Europea_0_875262570.html
https://juntspercatalunya.cat/madrid/llista/
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ellentmondást felfedezni a választópolgárok, de az is elképzelhető, hogy a katalán 
szabadság mártírjaként börtönbe vonult, ám onnan is aktívan politizáló Oriol 
Junqueras-t egyszerűen hitelesebb politikusnak tekintik, mint a PDeCAT egyik 
legfontosabb vezetőjét, a belgiumi száműzetésben élő Carles Puigdemontot.

A Miquel Iceta vezette PSC várható második helye Katalóniában részben 
annak köszönhető, hogy míg a szocialisták nem voltak hajlandóak Katalónia 
önrendelkezéséről vagy a függetlenségről tárgyalni, a jelenlegi alkotmányos 
berendezkedésének a nagyobb autonómia irányába történő felülvizsgálatá-
ra nyitottnak mutatkoznak. A PSC korábban többször emlegette Spanyolor-
szág föderalizálását mint az oszág egyben tartásának, egyszersmind az állam 
többnemzeti karaktere elismerésének eszközét. Az alkotmány ilyen alapvető 
átformálásához azonban masszív többségre lenne szükség a Cortes mindkét 
házában, amire a mérések alapján aligha számíthatnak a szocialisták. A PP vár-
ható gyenge katalóniai szereplése hasonló okból nem meglepő: Pablo Casado 
pártelnök-miniszterelnökjelölt nyilatkozatai az autonómiarendszerrel kapcsola-
tosan általában a központi állam megerősítése, az egyes autonóm közösségek 
hatásköreinek a jelenlegi szinten történő maximalizálása és az alkotmány 155. 
cikkének, az autonómia felfüggesztését lehetővé tevő „csodafegyvernek” a – 
különösen Katalónia tekintetében történő – minél gyakoribb alkalmazása mel-
lett szólnak.

CATALUNYA TRIUMFANT?

A katalán függetlenség kérdése tehát nemhogy nem látszik lekerülni a napi-
rendről, hanem alapvetően tematizálja az április 28-i spanyolországi vá-
lasztások előtti kampányt Katalóniában. A 2017. októberi függetlenségi 

népszavazásra, illetve a függetlenség azt követő, a Katalán Parlament függet-
lenségpárti többsége általi kikiáltására a spanyol hatóságok a katalán törek-
vések kriminalizálásával, a népszavazás megszervezésében szerepet játszó 
katalán vezetők büntetőjogi felelősségre vonásával, bebörtönzésével reagál-
tak. Hasonló megközelítések már a korábbi, néppárti kormányzás idején sem 
vezettek eredményre a katalán függetlenségi törekvések visszaszorításában, 
sőt, inkább tovább polarizálták a katalán közvéleményt. Pedro Sánchez szoci-
alista kormánya az elmúlt hónapokban érezhetően konstruktívabban reagált 
a katalán követelésekre, amennyiben hosszú idő óta legalább ismét sor került 
személyes találkozókra a spanyol miniszterelnök és a katalán elnök között. 
A katalán kormány azonban nem tudott kihátrálni a függetlenség, illetve egy 
függetlenségi népszavazás határozott követelése mögül, ami végül zátonyra 
futtatta a PSOE és a katalán pártok alkalmi szövetségét a Képviselőházban is. 
A közelgő választások eredménye mindenképpen hatással lesz mind a katalán 
függetlenségi politizálásra, mind a spanyol központi kormány és a Generalitat 
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közötti párbeszéd lehetőségeire. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, a katalán 
pártok megszűnhetnek a mérleg nyelve lenni a Képviselőházban, ami nem-
csak Pedro Sánchez számára lehet megkönnyebbülés, de a Katalóniában elő-
retörő ERC-nek is, hiszen így megkísérelheti a függetlenségi program vezetésé-
nek határozott átvételét a PDeCAT-tól, miközben nem hárul rá annak a felelőssége, 
hogy kormányzóképes baloldali többség alakulhasson a Cortesben.  Ne felejtsük 
el ugyanakkor, hogy a közvélemény-kutatások eredményeit nem szabad készpénz-
nek venni, hiszen arra is fényt derítettek, hogy a spanyol lakosság jelentős része, 
mintegy 40%-a még bizonytalan a tekintetben, hogy kire adja a voksát április 28-án.


