
A kor bô sé ge sen ren del ke zés re ál ló, Bu da pes ten ke let ke zett spa nyol dip -
lo má ciai ira tai ön ma guk ban is ér de ke sek, és megér dem lik az ed di gi nél
ala po sabb be mu ta tást.1 A be szé des ha zai do ku men tu mok kal össze vetve
kiol vas ha tók be lô lük a ma gyar kor mány zat szem pont jai, ame lyek az
1936. jú lius 18-i lá za dás után még mintegy más fél éven át aka dá lyozták
a Spa nyol Köz tár sa ság el len fel kelt erôk egy mást vál tó igaz ga tá si szer -
vei nek ma gyar de ju re elis me ré sét. Kü lö nö sen ér de kes ez an nak fé nyé -
ben, hogy a ma gyar hi va ta los ság egy per cig sem tit kol ta ro kon szen vét
a fel ke lôk tá bo ra, nem kü lön ben en nek ha ma ro san kiemel ke dô rep re -
zen ta tív ve ze tô je, Fran cis co Fran co Ba ha mon de tá bor nok iránt.
Szó sincs ró la, hogy a ma gyar kor mány zat vo na ko dá sa egye di je len -

ség len ne. Ha Ber lint és Ró mát nem szá mít juk, a vi lág jobb ol da li-au tok -
ra ta jel le gû kor má nyai 1936-ban ko ránt sem siet tek az elis me rés sel. Sôt,
még ez a két kor mány is ha lo gat ta ezt a lé pést, vár tak ve le 1936. no -
vem ber 18-ig. Még ér de ke sebb, hogy még 1937 sem hoz ta meg az elis -
me rést a por tu gál és az oszt rák kor mány, sôt a Szent szék ré szé rôl sem,
holott elv ben va la mennyi – Por tu gá lia ön kén te sek kel és szál lí tá sok kal
is – a fel ke lôk ügyét tá mo gat ta. A bu da pes ti és a bé csi elis me rés az tán
va la mi vel elôt te járt a töb bie ké nek, no ha ez is be le nyúlt 1938-ba. Ám,
mint lát ni fog juk, a lé pés ak kor is ha tá ro zott és köz vet len olasz beavat -
ko zás nyo mán kö vet ke zett be.
A né me tek és az ola szok a lá za dás legel sô nap já tól lá za san ke res ték

le het sé ges spa nyolor szá gi part ne rei ket. Nem volt két sé gük afe lôl, hogy
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1 Ezek bôl csu pán íze lí tôt ad nak ma gya rul is kö zölt do ku men tu mok. HAR SÁ NYI Iván: A spa nyol dip lo má cia
magyar vo nat ko zá sú do ku men tu mai ból (1936–1937). Ja nus Pan no ni us Tu do mány egye tem, Tör té ne lem
Dok to ri Prog ram. Ku ta tá si fü ze tek, 1. sz. Pécs, 1996. 12–31.

HAR SÁ NYI IVÁN

Egy kü lö nös kap cso lat for du la tos tör té ne te 
A Fran co-ad mi niszt rá ció ma gyar de ju re elis me ré se (1936–1938)[ ]



se gít sék-e a lá za dó kat, és szá mot ve tet tek az zal, hogy ezt a leg gyor sab -
ban meg kell ten niük. Hoz zá juk is el ju tott Mi gu el Ca ba nel las ha dosz -
tály tá bor nok nak az a jú lius 28-i kel te zé sû le ve le, ame lyet a fel ke lôk elsô
irá nyí tó szer ve, a jú lius 23-án ala kult Nem zet vé del mi Jun ta (Jun ta de
De fen sa Na ci o nal) ve ze tô je már nem szol gá la ti ál lo más he lyé rôl, Za ra -
go zá ból, ha nem a Jun ta bur go si szék he lyé rôl kül dött a szá mí tás ba jö -
he tô kor má nyok nak, töb bek közt Ká nya Kál mán ma gyar kül ügy mi -
niszter nek. Eb ben fel so rol ta a Jun ta tag jait (sem Fran co, sem Gon za lo
Qu ei po de Lla no nem sze re pelt köz tük), majd re mé nyét fe jez te ki, hogy
a ma gyar kor mánnyal „ugyanazo kat a szí vé lyes és ba rá ti kap cso la to kat
tart hat ja fenn, ame lyek ket tônk or szá gai kö zött min dig is fennáll tak”.2

Az ola szok és a né me tek már az el sô na pok ban rá jöt tek, hogy va ló já -
ban Fran co az em be rük. A tá bor nok meg bí zot tai NSDAP- se géd let tel
szin te azon nal elér ték a Füh rert, aki a bay reut hi fesz ti vá lon egy Wagner-
o pe ra szü ne té ben be szélt ve lük. Csak hogy Fran co még Ma rok kó ban tar -
tóz ko dott. AMad rid ból San Se ba sti án ba te le pült Ora zio Pedraz zi olasz
kö vet – egyelô re csak hal lo más ból ka pott in for má ció alap ján – je lentette
Ci a no kül ügy mi nisz ter nek, hogy „Spa nyol-Ma rok kó ban kor mány ellenes
fel ke lés kez dô dött”.3 Az olasz dip lo má cia az el sô he tek ben a hely színrôl
úgy szól ván csak Liz zar di tán ge ri olasz fô kon zul je len té sei bôl tá jé ko zó -
dott, aki köz ve tí tet te Fran co egy re sür ge tôbb ké ré seit. 19-én már je lezte:
a he lyi spa nyo lok úgy tud ják, hogy az olasz kor mány rö vi de sen csa pat -
szál lí tó gé pet küld.4 Ek kor és a kö vet ke zô he tek ben még nem is fegy verek -
rôl és lô sze rek rôl volt szó, ha nem köz le ke dé si esz kö zök rôl, amelyekkel
Fran co és fel ke lô tár sai, va la mint (ak kor jó részt musz lim) ka to nái átkelhet -
né nek az Ibé riai-fél szi get nek a lá za dók ál tal bir tok ba vett dé li te rületeire.5

A kap cso la tok kiépí té sét elein te az is ne he zí tet te, hogy a fel ke lôk il le -
té ke seit nem egy könnyen le he tett meg ta lál ni. Annyi ra nem, hogy ami -
kor a fel ke lôk ol da lá ra azon nal átállt bu da pes ti ügy vi vô, Car los Ar cos y
Cu ad ra, Ba i lén gróf ja – majd négy hó nap pal a fel ke lés ki rob ba ná sa után
– vég re meg kap ta a már Fran co ve zet te újabb irá nyí tó szerv, a bur go szi

tanulmányok212

2 Lásd Ma gyar Or szá gos Le vél tár, a Kül ügy mi nisz té rium po li ti kai ira tai (a to váb biak ban: MOL Küm. pol.),
K63-29/1-2438 (3618)-1936. 360. f. – A tá bor nok úgy fo gal ma zott, mint ha egy sze rûen a már fennál lott
kap cso la tok foly ta tá sá ról len ne, szó. Ezt jel zi dôlt be tûs kieme lé sem. (H. I.)

3 Sol le va mi ne to cont ro il go ver no del le trop pe spa gno le in Ma roc co. I do cu men ti dip lo ma ti ci ita li a ni. Ottava
Se rie (1935–1939). Vo lu me IV. (10 mag gio-31 ago sto). (A to váb biak ban DDI 8/IV). 563. do ku men tum, 634.

4 Even tu a le ces si o ne al ge ne ra le Fran co da par te del go ver no ita li a no di ae rop lan per il trans por to del le
trup pe dal Ma roc co al la Spa gna. DDI, 8/IV. 570. do ku men tum, 640. o.

5 Esten si o ne del la si tu a zi o ne mi li tar a tut to il Ma roc co spa gno lo e a va rie re gi o ne del la Spa gna. DDI 8/IV.
569. do ku men tum, 639.



szék he lyû Ál lam igaz ga tá si Jun ta (Jun ta Téc ni ca de Esta do) külügyi tit -
ká ra, Fran cis co Ser rat Bo nast re kül kép vi se le tek hez kül dött el sô kör le -
ve lét, a vá laszt za va rá ban Ca ba nel las elô zô Jun tá já hoz cí mez te. Az új
Jun ta Bur gosz ban kiadott új hi va ta los lap ja (Bo le tín Ofici al) pe dig csak
1937. feb ruár 27-én kö zöl te azok nak a külügyi szol gá lat ban ál ta la meg -
tar tott dip lo ma ták ne vét, akik (es kü jük meg sze gé sé vel) mel lé jük áll tak.
A köz tár sa sá gi kor mány vi szont a mad ri di hi va ta los lap ban (a Ga ce ta
de Mad rid ban) fo lya ma to san is mer tet te a fel ke lôk höz sze gô dött, ezért
a tes tü let bôl ál ta la ki zárt kül kép vi se lôk ne vét. Mindez zel együtt, a ma -
gyar kor mány part ne re hi va ta lo san to vább ra is a no vem ber 6-án Va len -
ciá ba köl tö zött köz tár sa sá gi kor mány volt.
A za var hoz hoz zá já rult, hogy Fran co nem az egyet len ön je lölt volt a

fô pa rancs no ki tiszt sé gé re, és má sok is pró bál koz tak ber li ni kap cso lat -
fel vé tel lel. Au gusz tus el se jén pél dául, a fel ke lôk észa ki ka to nai erôi nek
a fô pa rancs no ka, Emi lio Mo la tá bor nok meg bí zá sá ból a né met fô vá -
ros ba ér ke zett Por ta go ôr gróf ja, aki fe let te se ne vé ben a Ca ba nel las- fé le
Jun ta né met elis me ré sét kér te. A ber li ni kül ügy mi nisz té rium Spa nyol
Szek ció já nak ve ze tô je, Karl Du mont ke re ken eluta sí tot ta. Du mont ezt
az zal in do kol ta, hogy „ne künk hi va ta los kap cso la taink van nak a mad -
ri di spa nyol kor mánnyal, eb bôl ki fo lyó lag nem lép he tünk kap cso lat ba
a ka to nai kor mánnyal, amíg az elôb bi ha tal mon ma rad. Ro kon szen -
vünk vagy el len szen vünk a konflik tus ban ré szes egyik vagy má sik fél
iránt egyál ta lán nem jö het szá mí tás ba.”6

Már em lí tet tük Ar cos y Cu ad ra ne vét, aki ek kor Bu da pes ten a kap -
cso la tok spa nyol kulcs fi gu rá ja volt. Még 1933 áp ri li sá ban ér ke zett, Luis
Zu lu e ta de Es co la no re pub li ká nus kül ügy mi nisz ter tôl ka pott meg bí zó -
le vél lel. Már az el sô he tek ben si ke rült ké nyel met len hely zet be ke rül nie.
A kül ügy ben tett be mu tat ko zó lá to ga tá sa al kal má val ugyanis be le te nye -
relt az ezen a tá jon föl lel he tô leg ké nye sebb kér dés be: a ma gyar szomszéd -
sá gi kap cso la tok ügyé be, ugyanis ro kon szen vét nyil vá ní tot ta a magyar
kor mány zat re ví ziós tö rek vé sei iránt. Ka pott is ér te azon na li szem re há -
nyást ki kül dôi tôl. Jó aka ra tú fe let te se kéz írá sos le vél ben fi gyel mez tet te:
„Ked ves Car los! Egy Mad rid ban akk re di tált kül föl di dip lo ma ta köz ve -
tí té sé vel a Mi nisz té rium hoz hí rek ju tot tak el a nyi lat ko za tok ról, ame -
lye ket meg bí zó le ve led átadá sa után ot ta ni fô vá ro si la pok, a Bu da pes ti
Hír lap és a Pe ster Lloyd tu dó sí tói nak ad tál, és nem tit ko lom, hogy ezek
itt rossz be nyo mást kel tet tek – ír ta. – Bár ne ked mint ma gán sze mély nek
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6 Ak ten zur Deuts chen Aus wär ti gen Po li tik 1918–1945. Se rie D (1937–1945) Band II I. Deutsch land und der
spa nis che Bür ger krieg 1936–1939.MCMLI, Van den ho eck & Rup recht, Göt tin gen, 22. do ku men tum. 19–20.



a nem zet kö zi hely zet rôl le het olyan vé le mé nyed, ami lyet jó nak látsz, a
Spa nyol Köz tár sa ság kor má nyá nak kép vi se lô je ként azon ban tar tóz kodó
ma ga tar tást kell ta nú sí ta nod, leg fô kép pen ha olyan ké nyes kér dé sek rôl
van szó, mint a Szer zô dé sek re ví zió ja.” Fi no man utalt rá, hogy az ilyen
meg gon do lat lan nyi lat ko za tok akár a dip lo ma ta ál lá sá ba is ke rül hetnek.
A kö vet ke zôt ja va sol ta: „Ha va la mi kor he lyén va ló nak tar tod, hogy
elôadá sok ban, nyi lat ko za tok ban stb. meg ha tá ro zott kér dé se ket érints,
elô zô leg kérd ki a Mi nisz té rium vé le mé nyét, mint hogy, mint tu dod, egy
ide je még a meg bí zó le ve le ket is itt ál lít ják ki.”7

Ar cos y Cu ad ra hely ze te nem volt ró zsás. Bu da pes ti mû kö dé sé nek elsô
har minc ki lenc hó nap já ban – a pol gár há bo rú ki tö ré séig – ti zen hét kor -
mány vál tot ta egy mást, csak nem ugyanennyi kül ügy mi nisz ter rel, olyan
kü lön bö zô vagy ép pen el len té tes in dít ta tá sú sze mé lyek kel, mint Zu lueta,
Fer nan do de los Rí os, Clau dio Sán chez Al bor noz, Pi ta Ro me ro, Ro cha
Gar cía, Ale jand ro Ler ro ux, Mar tí nez de Ve las co, Ur zá iz Ca da val, Augusto
Bar cía Trel les. En nél is fon to sabb, hogy köz ben a spa nyol po li ti ka két -
szer is éles for du la tot tett. Az ôt ki ne ve zô balol da li (re pub li ká nus–szo -
cia lis ta) kor mányt mindössze öt hó nap múl va jobb kö zép kor mány vál -
tot ta föl, ra di ká lis jobb ol da li tá masz ték kal. 1936 feb ruár já ban is mét –
az elô zô tôl bal ra ál ló – re pub li ká nus kor mány ala kult. Ar ra, hogy mit
élt át eköz ben, je len té sei bôl csak fol tok ban kö vet kez tet he tünk, hi szen
ezek a ma gyar bel- és kül po li ti ka ese mé nyei vel fog lal koz nak. Mad ri di
ma gyar kol lé gái ez zel szem ben elég gé lep le zet le nül áb rá zol ták a bal ról
jobb ra, majd is mét bal ra csa pó dó spa nyol po li ti ka fej le mé nyeit.
Vissza tér ve az óhaj tott elis me rés re: az, hogy egy or szág mi kor és mi -

lyen for má ban is mer te el a fel ke lôk köz pon ti szer vét, nem szük ség kép -
pen tük röz te vi szo nyát hoz zá juk. Amíg a né me tek és ola szok kap cso la -
tot tar tot tak a Köz tár sa ság gal és ha tó sá gai val Mad rid ban mû kö dô
képviseletük és szá mos vi dé ki kon zu lá tu suk út ján be nyo má so kat sze -
rez het tek a hely zet ala ku lá sá ról, se gít sé get nyújt hat tak a he lyi fa lan gis -
ták nak, me ne dé ket biz to sít hat tak egyes hoz zá juk for du ló, ve szély be ke -
rült sze mé lyek nek, el ren dez het ték ott mû kö dô tit kos ügy nö keik to váb bi
te vé keny sé gé nek a szá lait. Ar ról is meg kel lett gyô zôd niük, va jon elég -
gé szi lár dak-e a fel ke lôk po zí ciói ah hoz, hogy Fran co elis me ré sé vel felad -
ják mad ri di bá zi su kat.
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7 Az in for má tor fel te he tôen egy Mad rid ban mû kö dô cseh szlo vák vagy ro mán dip lo ma ta le he tett. Az 1933.
áp ri lis 29-én kelt kéz írá sos ba rá ti le vél min de ne set re le ra kás ra ke rült a Mi nisz té rium irat tá rá ban. Ak kori -
ban a fô ha tó sá got Ál lam mi nisz té rium nak ne vez ték (Mi ni ste rio de Esta do).Ar chi vo del Mi ni ste rio de Asuntos
Ex te ri o res (AMAE), Mi ni ste rio de Esta do, 2 ma yo 1933. No. 2. (Za lai Ani ta gyûj té se.)



Ber lin és Ró ma kö zött az el sô he tek ben né mi ri va li zá lás is volt.8 A
meg fe le lô pil la na tot, egy szer re, no vem ber kö ze pén lát ták elér ke zett nek.
Ad dig ra a fel ke lôk te rü le te je len tô sen meg nôtt, Irún el fog la lá sá val pe -
dig észa kon si ke rült ket té vág niuk a köz tár sa sá gi te rü le tet. Az is ki de rült
már, hogy az an gol–fran cia ja vas lat ra lét re jött lon do ni szék he lyû Be -
nemavat ko zá si Bi zott ság, amely hez tak ti kai cél lal ma guk is csat la koz -
tak, a kez de mé nye zôk té to va sá ga vagy in kább ne ma ka rá sa miatt alig
kö ti meg a ke zü ket.
Ami a Szent szé ket il le ti, bo nyo lul tabb a hely zet. A fel ke lés után egy -

há zi sze mé lye ket és in téz mé nye ket is ért dur va at ro ci tá sok XI. Pi us pá -
pát ak kor is a Köz tár sa ság kor má nya el len han gol ták vol na, ha az
1931–1933 kö zöt ti la i ci zá ló in téz ke dé sek miatt már ko ráb ban nem rom -
lott vol na meg a vi szony. Ám az ál lam ér dek és a presz tízs kér dé sek itt is
köz be szól tak. A pá pa rosszal lot ta, hogy Fran co „cru za dá nak” (ke resztes
had já rat nak) ne vez te had mû ve le teit. A Szent szék ál lás pont ja sze rint ilyet
meg hir det ni csak a pá pá nak van jo ga. Ráadá sul kez det ben Fran co ke -
resz tes had já ra tá nak ro ham csa pa tát a ma rok kói Re gu lá ri sok (musz li -
mok) al kot ták. Ag gasz tot ta a pá pát a baszk föl di egy ház me gyék helyzete
is. A Köz tár sa ság 1936. ok tó ber 1-jén a tar to mányt szé les kö rû au to nó -
miá val ru ház ta föl. Ezért a hí vôk, pap jaik kal és püs pö keik kel együtt lo -
já li sak ma rad tak, és el szán tan véd ték te rü le tü ket a fel ke lôk el len. El tö -
kélt sé gük to vább nôtt, ami kor ki de rült, hogy azok hal la ni sem akar nak
au to nó miá ról, és nyíl tan han goz tat ták, hogy a baszk nyelv újon nan szen -
te sí tett jo gait is el tör lik. Emi lio Mo la tá bor nok igye ke zett pél dát statuál -
ni: ti zen négy pa pot vé gez te tett ki, és több szá zat be bör tön zött.9 A Vati -
kán ezt óva ko dott szel lôz tet ni, de ha lo gat ta a dön tô dip lo má ciai lé pést.
Az sem volt kö zöm bös, hogy a nem zet kö zi ka to li kus köz vé le mény ki -
sebb sé ge, amely azon ban te kin té lye ré vén so ka kat be fo lyá solt, elítél te a
fel ke lô ket, és kü lön bö zô mó don tá mo gat ta a Köz tár sa sá got. Egye sek
ese té ben ez a fegy ve res harc ban va ló rész vé te lig is el ment.10 Vé gül Franco,
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18 Án gel Viñas in for má ció ja.
19 A köz tár sa sá gi te rü le ten meg gyil kolt egy há zi sze mé lyek kö zül a Va ti kán utóbb töb be ket szent té, so ka kat
pe dig bol dog gá ava tott. A fel ke lôk ál do za tául eset tek rôl azon ban so ha sem esett szó. Csak het ven há rom
év múl va, 2009. jú lius 11-én tört meg a hall ga tás. Ek kor Mi gu el Asur men di vi to ri ai püs pök, a baszk egyház
el sô szá mú ve ze tô je nyil vá no san, baszk föl di püs pök tár sai val az ol da lán, az új vi to ri ai szé kes egy ház avatá -
sán, ho mí liá ban kért bo csá na tot a hosszú hall ga tá sért. Egyide jû leg köz zé tet ték a fel ke lôk ál tal ki vég zett
egy há zi sze mé lyek tel jes név so rát. Lásd HAR SÁ NYI Iván: A bol dog gá ava tott ci gány. 168 óra, 2010. március
4-i sz. 48.

10 Ide so rol ha tók Jac qu es Ma ri ta in, Ge or ges Ber na nos, Pier re Teil hard de Char din teo ló gu sok, François
Mau ri ac re gény író és a spa nyol író, Jo sé Ber ga mín. A fran cia And ré Mal raux re pü lô rajt to bor zott a Köz -
tár sa ság lé gie re je szá má ra, és pi ló ta ként har colt a Mad ri dot bom bá zó olasz gé pek el len. Eh hez lásd André



aki nek na gyon fon tos volt a pá pai elis me rés, mi kor ez már ha tal má ban
állt, vé get ve tett az egy há zi sze mé lyek ki vég zé sé nek.11

1936. ok tó ber 10-én a szep tem ber leg vé gén ala kult, ön ma gát kor -
mánnyá nyil vá ní tó Ál lam igaz ga tá si Jun ta külügyi tit kár sá ga kör le vélben
igye ke zett föl mér ni, mely kül kép vi se le tek ke rül tek mel lé jük állt dip lo -
ma ták ke zé be, és ho gyan vi szo nyul nak ezek hez ál lo más he lyeik kor mány -
kö rei. Meg kap ta ezt Ar cos y Cu ad ra is, aki de rûs ké pet fest he tett a buda -
pes ti kö vet ség hely ze té rôl. „Ami Ma gyaror szá got il le ti – je len tet te –, az
it te ni kor mány beál lí tott sá ga, amely máris meg nyil vá nul kö vet sé günkkel
szem ben, ked ve zôbb nem is le het ne a Fran co tá bor nok ve zé rel te nemzeti
ügy iránt. Vé gül is, no ha hi va ta lo san a kor mány nem is mer te el a mién -
ket, idáig or szá gunk és bu da pes ti kép vi se le te irá nyá ban vá ra ko zó, a jó -
in du la tot és a ro kon szen vet nem nél kü lö zô ál lás pont ra he lyez ke dett.”
Mindazonál tal már ek kor mu tat koz tak az elis me rés aka dá lyai. Mint -

hogy az ügy vi vô Mad rid eles tét kü szö bön ál ló nak hit te, je lez te: „Magyar -
or szág nak na gyobb ér de kelt sé gei van nak Bar ce lo ná ban, mint Mad rid -
ban, s mi vel sok ma gyar te le pe dett meg Ka ta ló niá ban, ahol ke res ke del mi
és ipar vál la la to kat bir to kol nak, to váb bá min den fé le tiszt sé ge ket töl tenek
be, na gyon is le het sé ges, hogy a ma gyar kor mány hi va ta los kon zult küld
Bar ce lo ná ba [vagyis a köz tár sa sá gi öve zet be – H. I.], aki pó tol ná a nem -
ré gi ben el hunyt tisz te let be li kon zult, Rutt kai urat.” Egy fon tos jel ké pes
ese mény rôl is be szá mol: „Azon a na pon, ami kor csa pa taink be vo nultak
Mad rid ba (azaz hogy be ha tol tak el sô há zai ba)…, te le fo nál tam a Külügy -
 mi nisz té rium ba, és meg kér dez tem, okoz na-e ne kik bár mi lyen kel le met -
len sé get, ha az épü let re a mi bi ko lo run kat tûz nénk ki. Azt a vá laszt kap -
tam, hogy meg te he tem ezt, a ma gyar kor mány nem ta lál ben ne sem mi
ki vet ni va lót.” A rész le tek kel sem fu kar ko dik: „Így hát, olyan ér zelmekkel,
ame lye ket ön meg fog ér te ni, ki tûz tem di csô nem ze ti jel ké pün ket, remél -
ve, hogy a he lyé re so ha töb bé nem ke rül vissza a hi per man gá nos.”12

Lel ke se dé se azon ban ha ma ro san alább ha gyott. De cem ber 18-i je len -
té sé ben már alig tit kolt megüt kö zés sel szá molt be a ma gyar külügy ötö -
lés- ha to lá sá ról. „No vem ber 18., Fran co kor má nyá nak Né metor szág és
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MAL RAUX: L’es po ir cí mû me moár-re gé nyét. (Ma gya rul: A re mény. Eu ró pa Könyv kiadó, Bu da pest, 1968.)
11 A Szent szék ál lás pont já hoz lásd Jo sé M. PRA DA: Los ca tó li cos an te la gu er ra ci vil. In: Jo a qu ín RU IZ GIMÉNEZ:
Ig le sia, Esta do y so cie dad en Es paña 1930–1982. Ed. Ar gos Ver ga ra, Bar ce lo na, 85–115.

12 Ar chi vo del Mi ni ste rio de los Asun tos Ex te ri o res (AMAE), Le ga jo R 1051. Ex pe dien te 2. 2/1936. – A „hiper -
 man gá nos” ki fe je zés a köz tár sa sá gi lo bo gó gúny ne ve volt a spa nyol job bol da lon, mi vel a re pub li ká nu -
sok a ki rá lyi lo bo gó pi ros-sár ga-pi ros szín kom bi ná ció ja he lyett az 1820–1823 kö zöt ti „há rom li be rá lis év”
irá nyí tói tól, il let ve az El sô Köz tár sa ság tól (1873–1874) örö költ pi ros-sár ga-li la zász lót (a „tri co lor”-t) hasz -
nál ták, amely nek al só sáv ja szí né vel ol dott ká lium hi per man ga nát ra em lé kez te tett.



Olaszor szág ál ta li elis mer te té sé nek a dá tu ma elôtt – ír ta –, Apor bá ró
külügyi ál lam tit kár szá já ból ma gam hal lot tam an nak a biz to sí té kát,
hogy mi helyt Olaszor szág vagy Né metor szág elis me ri kor má nyun kat,
Ma gyaror szág ma ga is meg te szi ezt. Ám e két or szág ré szé rôl az elis me -
rés be kö vet ke zett, és Ma gyaror szág ma ga tar tá sa nem vál to zott.” Ek kor
mu tat koz tak meg ren de zet len hely ze té nek kö vet kez mé nyei. Mi vel Mad -
rid ban már tö röl ték ôt a dip lo ma ta név sor ból, ami meg nyi tot ta bu da -
pes ti „nem lé té nek” hosszú idô sza kát, nem tud ta, mi lyen for má ban for -
dul  jon a bu da pes ti mi nisz té rium hoz ma gya rá za tért.
Vé gül egy sa já tos kö rül mény sie tett a se gít sé gé re: név re szó ló meghívót

ka pott egy gö döl lôi va dá szat ra töb bek közt a kor mány zó val, a fô herce -
gek kel, a bel ga és az an gol kö vet tel, az igaz ság ügy-mi nisz ter rel. El sô zava -
rá ban föl hív ta a pro to koll osz tályt, va jon va ló ban ne ki szól-e a meg hívó.
A fur fan gos vá lasz az volt, hogy ter mé sze te sen igen, ne ki, „mint ma gán -
sze mély nek”.
„Ami kor a kor mány zó elém jött, hogy üd vö zöl jön, a meg hí vot tak elôtt

mo so lyog va így kö szön tött: »Vi va Fran co!«” Ké sôbb is lép ten-nyo mon
ma gá hoz szó lí tot ta. „Nagy ro kon szenv vel be szélt Spa nyolor szág ról, cso -
dá la tát fe jez te ki Fran co tá bor nok iránt stb. Ám az elis me rés rôl egyetlen
szót se ej tett, én pe dig ért he tôen nem mer tem érin te ni az ügyet.”13 Meg -
kö szön te vi szont az ügy vi vô a ma gyar ha tó sá gok jó in du la tát, il letve a
mad ri di ma gyar kö vet ség tit ká rá nak se gít sé gét, aki elér te, hogy fe leségét,
akit túsz ként ôri zet be vet tek, sza bad láb ra he lyez zék. AHor thy által elmon -
 dot tak ból azt emel te ki, amit az ál lam fô Mus so li ni vel nem sokkal azelôtt,
Ró má ban le zaj lott ta lál ko zá suk ról mon dott. Esze rint meg tárgyal ták
Spa nyolor szág ügyeit is, és Mus so li ni ök lé vel az asz tal ra csap va, a „vörö -
sök” gyô zel mé rôl ki je len tet te: „Ab ba nem egye zem bele!” És Horthy ehhez
je len tô ség tel je sen hoz zá tet te: „Azt pe dig ön tud ja, hogy ha Mussolini
akar va la mit…” Ar cos a ta lál ko zás ról írt je len té sé ben saj nál ko zik, hogy
nem tud töb bet, de nem áll mód já ban más dip lo ma ták kal érint kez ni, ki -
vé ve a né met és az olasz kép vi se let em be reit. „Har ma dik szemé lyek kel”
foly ta tott be szél ge té sek bôl vi szont azt szûr te le, hogy a ma gyar kor mány -
zat más, je len tôs or szá gok ra vár az elis me rés sel, il let ve az is lehet, hogy
„lé te zik itt va la mi fé le megál la po dás Fran ciaor szág gal és Angliával.”14

Ki de rült, hogy az ügy vi vô nem fe lej tet te el az in ter júfias kót sem. Utó -
la gos jó vá ha gyást kér ugyanis egy cikk en ge dély nél kü li köz lé séért az
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13 AMAE, Leg. R 1051, Exp. 2. I. C. 32/1936.
14 Ar cos itt sza bad já ra en ged te a fan tá ziá ját. Lát ni fog juk: az, hogy a lé pés sel vár nak az an go lok ra, reá lis
fel te vés volt; az eset le ges megegye zés vi szont, kü lö nö sen a fran cia nép front kor mánnyal, ab szur dum.



Ecc le sia Mi li tans ne vû ma gyar ka to li kus fo lyó irat ban. Eb ben a lon do -
ni The Times tu dó sí tá sa sze rint a Lor dok Há za vi tá já ban Fran cót és
had se re gét ért bí rá la tok ra rea gált.
Mi vel dip lo má ciai te vé keny sé get nem foly tat ha tott, nyo moz ni kezdett,

ki de rí ten dô, mi aka dá lyoz za Ma gyaror szá got ab ban, hogy for má li san
is meg sza kít sa a kap cso la tot a köz tár sa sá gi kor mánnyal. Amint azt egy
de cem ber 28-i je len té sé ben ír ja: meg tud ta, hogy „Ma gyaror szá gon van -
nak vál la la tok, ame lyek nek ér de kelt sé gei van nak Spa nyolor szág ban, leg -
fô kép pen Bar ce lo ná ban. Ezek nek a nagy vál la la tok nak az igaz ga tó ta ná -
csai ban po li ti kai sze mé lyi sé gek is sze re pel nek (volt mi nisz te rek, volt
ál lam tit ká rok), ám to vább ra is szá mot te vô be fo lyás sal bír nak a kormány -
za ti köz pon tok ra.”15 Kü lö nö sen föl kel tet te a fi gyel mét a Ganz-gyár,
amely nek „van egy je len tôs leány vál la la ta Bar ce lo ná ban, a Ganz Ibérica.
Ez a nyár fo lya mán a Com pañia de Nor te ré szé re húsz va gon nyi Die sel-
au tó mo tort adott el.” A nem túl ta pin ta tos ügy vi vô mindezek hal la tán
megen ge dett ma gá nak egy bur kolt fe nye ge tést a bi zal mi em be re mö gött
ál ló, irán ta amúgy rend kí vül elô zé keny ha tó sá gok hoz. „Olaszor szág -
nak, még in kább Né metor szág nak sok kal ta na gyobb ér de kelt sé gei vol -
tak Spa nyolor szág ban, mint Ma gyaror szág nak – mond ta –, és ezek nek
a kor má nyok nak a dön té se, amellyel fölál doz ták eze ket az ér de ke ket,
sok kal ma ga sabb ren dû esz mét tar tott szem elôtt ahe lyett, hogy a gesztus
anya gi kö vet kez mé nyein ki csi nye sen ag gá lyos ko dott vol na. Hoz zá tet -
tem, hogy Fran co tá bor nok kor má nyá nak ké sôbb nem ke vés bé kell majd
mér leg re ten nie Ma gyaror szág ma ga tar tá sát.”16 (Ne héz per sze el képzelni,
hogy ne tu dott vol na a Weiss Manfréd- gyár tár gya lá sai ról a fel ke lôk nek
Por tu gá lián át szál lí tan dó ha dianyagról.)17

Az ügy vi vôt ex- lex hely ze te nem aka dá lyoz ta ab ban, hogy épít ges se
ma ga és kö vet sé ge tár sa dal mi kap cso la tait. Er re az is ösz tö kél te, hogy
már a fel ke lés utá ni el sô na pok ban spon tán ro kon szen ve zô diák tün te -
tés zaj lott a kö vet ség Eöt vös ut cai épü le te elôtt. So kan le vél ben fe jez ték
ki jó kí ván sá gai kat Fran co tá bor nok nak és kor má nyá nak. Kap cso la tai -
nak má sik irá nya az volt, hogy igye ke zett anya gi tá mo ga tó kat sze rez ni,
mint hogy Mad rid ból már, Bur gos ból pe dig még nem ka pott anya gi ellá -
tást. Spa nyol gyö ke rû bu da pes ti la ko sok jut tat ták né mi pénz hez; a többi

tanulmányok218

15 AMAE, Leg. 1051, Exp. 2. I. C. 32/1936.
16 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. I. C. 35/1936.
17 Lásd Wo di a ner An dor lissza bo ni kö vet né hány hó nap pal ké sôb bi, ezek rôl szó ló je len té sét (MOL KÜM res.
pol. K64-29-5031-1937). Pub li kált szö ve ge: ZSIG MOND Lász ló (szerk.): Ma gyaror szág és a má so dik vi lág -
há bo rú. Tit kos dip lo má ciai ok má nyok a há bo rú elôz mé nyei hez és tör té ne té hez. Kos suth Könyv kiadó,
Buda  pest, 1966. 36.



kiadást sa ját csa lá di va gyo ná ból fe dez te. Épít get te kap cso la tait azokkal,
akik ki kö vez he tik szá má ra az elis me rés út ját. Olyan hír ju tott el hoz zá,
hogy a ma gyar és az oszt rák kor mány megál la po dott: mi helyt Fran co
el fog lal ja Mad ri dot, meg tör té nik az elis me rés. 1937. feb ruár 11-én meg -
lá to gat ta Eck hardt Ti bort, a Füg get len Kis gaz da párt el nö két. Ösz tönözni
pró bál ta a po li ti kust, hogy par la men ti in ter pel lá ció ban ja va sol ja a „spa -
nyol nem ze ti kor mány” elis me ré sét. Eck hardt elv ben egyetér tett ve le, de
kö zöl te, hogy kül po li ti kai kér dé sek ben nem lép het elô ze tes egyez te tés
nél kül. Már más nap, 12-én a kis gaz da pár ti ve ze tô meg lá to gat ta Ar cost.
Mint mond ta, idô köz ben be szélt Da rá nyi mi nisz ter el nök kel, aki vi szont
az ügy ben kon zul tál ni kí ván Ká nya kül ügy mi nisz ter rel. Így Eck hardt,
aki bôl Ar cos ki pré sel te, hogy már nem kö tik az elis me rést Mad rid eles -
té hez, „né hány hét tel” el ha lasz tot ta in ter pel lá ció ját. A köz já ték Ar cos -
ból ön kri ti kus fel te vést vál tott ki. 12-i je len té sé ben megál la pí tot ta: „a ma -
gyar kor mány meg akar ja ôriz ni an nak a lát sza tát, hogy az elis me rés rôl
kül sô ösz tö ké lés nél kül ha tá roz”, ezért le het sé ges – ír ta –, hogy ha nem
erôs kö dik Eck hardt nál, ta lán már be kö vet ke zett vol na a nagy ese mény.18

Eb ben az idô ben egy re több ke res ke dô ki lin cselt ná la, „köz tük – mint
ír ta – igen be fo lyá so sak”, akik ma gyar árut akar tak elad ni Spa nyolor -
szág ban, a fel ke lôk zó ná já ban. Ô, ha hin ni le het ne ki, ezek nek azt vála -
szol ta: „Il est diffici le de vend re des pro du its hon gro is aux blancs quand
on achête des man da ri nes aux ro u ges.”19

Hor thy, mi köz ben to vább ha lo gat ta a dön tést, igye ke zett ap ró pénz -
zel ki fi zet ni az ügy vi vôt. Ok tó ber vé gén lel kes han gú táv irat ban fe jez te
ki sze ren cse kí ván sá gait a Ge ne ra lisszi musz nak Asz tú ria „vissza fog la lá -
sa” al kal má ból. Fran co tit kár sá ga vá la szul ar ra kér te Ar cost: „Ke res se
föl az ô [Fran co] és a Nem ze ti Kor mány ne vé ben a ma gyar kor mány -
zót, és fe jez ze ki há lá ját és kö szö ne tét a ne mes ma gyar nem zet nek, amely
szin tén el szen ved te a kom mu nis ta ti ran ni át.”20

Ahogy az len ni szo kott, vá rat lan moz za na tok is köz be jöt tek. Fes te tics
Sán dor gróf, a kis Nem ze ti Szo cia lis ta Párt kép vi se lô je no vem ber 10-re
in ter pel lá ciót je gyez te tett be a par la ment ben, „Spa nyolor szág Nem ze ti
Kor má nyá nak Ma gyaror szág ál ta li elis me ré se” ügyé ben. Ká nya, aki ag -
gá lyos nak tar tot ta, hogy a kez de mé nye zés a szél sô jobb ról jöj jön, kér te,
hogy von ja azt vissza, de a gróf et tôl el zár kó zott. Ar cos egy bi zal mi em -
be rét küld te el a par la ment ven dé gek nek fenn tar tott pá ho lyá ba. Tô le
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18 AMAE, Leg. 1051, Exp. 2. I. C. 12/1937.
19 „Ne héz ma gyar árut elad ni a fe hé rek nek, ha a man da rint a vö rö sök tôl ve szik.” Uo.
20 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 99. sz. szám jel tá vi rat, 1937. ok tó ber 30.



tud ta meg, hogy az in ter pel lá ció el hang zott, de el sô sza vai nál a kor mány
min den je len lé vô tag ja fölállt és el hagy ta a ter met. Ar cos mel lék let ben,
a saj tó tu dó sí tá sok nyo mán, for dí tás ban csa tol ta az ez zel kap cso lat ban
dú ló ádáz, min dent sza bályt fel bo rí tó vi tát, amely ben Pe y er Ká roly be -
kia bá lá sai is sze re pel tek; még az a mon dat is „a szél sô balol dal ról”, hogy
„Él jen a Spa nyol Köz tár sa ság!”.21

A kö vet ke zô na pon, 11-én Hor thy fo gad ta az ügy vi vôt. Ar cos ezút tal
ki sza ba dult a pro to kol lá ris ka ran tén ból, mi vel köz vet le nül Fran co ál -
lam fô meg bí zá sát tel je sí tet te. A ce re mo niá lis for ma sá gok után, amely -
nek so rán Hor thy is mét ki fe jez te messze me nô ro kon szen vét a nem ze -
tiek iránt, az ügy vi vô odáig me rész ke dett, hogy szó ba hoz za hely ze té nek
fe le más vol tát: „Mint ha egy úr azt mon da ná ne kem – mond ta be szá mo -
ló ja sze rint –, hogy én önt is me rem, de az ut cán ne kö szön jön ne kem,
mert nem sze ret ném, ha bár ki is tud ná, hogy is me rem.” Je lez te fé lel mét,
hogy „amíg Ang lia és Fran ciaor szág, kéz a kéz ben, el nem is me rik Nem -
ze ti Kor má nyun kat le gi tim nek és tör vé nyes nek, vagy legalább nem ré -
sze sí tik nyílt de fac to elis me rés ben, ad dig Ma gyaror szág nem me ri elis -
mer ni ôket”. Hor thy azt vá la szol ta: szán dé ká ban áll er rôl be szél ni a
kül ügy mi nisz ter rel, bár nem hi szi, hogy ál lás pont juk ra va la mi lyen kül -
föl di be fo lyás ér vé nye sül ne. Han goz tat ta, hogy „Ma gyaror szág, mint
kis or szág, nem ké pes olyan dön té se ket hoz ni és nem zet kö zi lé pé se ket
ten ni, mint más, az eu ró pai po li ti ká ban nagy sú lyú or szá gok.”22

Min de ne set re az ese mé nyek föl gyor sul tak. Ká nya már 13-án ko ra reg -
gel fo gad ta Ar cost. A szár nya kat ka pott ügy vi vô is mét meg kér dez te, mi
az oka, hogy a ma gya rok nem kö vet ték „nagy ba rá tai”, Né metor szág
és Olaszor szág pél dá ját. Ká nyát kel le met le nül érin tet te a kér dés. Ki je -
len tet te, hogy nem bo csát koz hat rész le tek be, a spa nyol kér dés nem csak
spa nyol kér dés, és mö göt te sok ti tok hú zó dik. Ar cos ban azt a be nyomást
kel tet te, hogy a ke ze meg van köt ve: „A Spa nyol Nem ze ti Kor mány
Magyaror szág ál ta li elis me ré se nem Ma gyaror szág tól függ.”23 A hát tér -
moz za na tok egy ré szé re rá vi lá gít Vil la ni Fri gyes ró mai kö vet ugyanazon
a na pon kelt tit kos je len té se,24 il let ve Ká nya ké sôb bi fel jegy zé se Da rányi
Kál mán mi nisz ter el nök tár sa sá gá ban Ci a nó val Bu da pes ten foly ta tott
be szél ge té sé rôl. Ez utób bi ból de rül ki, hogy Lon don és Ró ma foly ta tódó
dip lo má ciai kö tél hú zá sa kö ze pet te Mus so li ni az Ibé riai-fél szi ge ten a totá -
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21 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 87/1937.
22 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 81/1937.
23 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 82/1937.
24 MOL Küm. res. pol. K64-29/23-32-1937. Lásd: ZSIG MOND Lász ló: i. m. 36–37.



lis gyô ze lem re ját szik. Ci a no sza vai val: „Olaszor szág annyi ra an ga zsí -
roz ta ma gát eb ben a kér dés ben, és Fran có tól oly fon tos ígé re te ket kapott,
hogy Fran co ural má nak biz to sí tá sa nél kül alig lesz haj lan dó Spa nyolor -
szág ból tel je sen vissza vo nul ni.”25

A kor mány né mi leg meg ké sett vá lasz lé pé se Fes te tics in ter pel lá ció já ra
Beth len Ist ván gróf 13-án, az Or szág gyû lés Külügyi Bi zott sá gá nak zárt
ülé sén el hang zott kér dé se volt: miért nem is mer te még el Fran co kor má -
nyát. A saj tó mind két ese ményt csak em lí tet te, és né mi leg meg vál toz ta -
tott szö veg gel, ke vés bé szá mon ké rô hang nem ben adott hírt ró la.26 Ar -
cos a kül ügy mi nisz ter hez sie tett; meg kér dez te tô le: mit vá la szolt
Beth len nek. Ká nya azt fe lel te: tá jé koz tat ta a gró fot, hogy meg tör tént a
spa nyol nem ze ti kor mány bu da pes ti kép vi se lô jé nek fél hi va ta los elis me -
ré se. Ám ezt egyelô re, egy Auszt riá val kö tött megál la po dás ér tel mé ben,
nem hoz zák nyil vá nos ság ra.27

Itt most az ese mé nyek egy má sik szín te ré re kell ug ra nunk. No vem ber
16-án Lon don úgy dön tött: a spa nyolor szá gi brit ér de kek vé del mé ben
de fac to elis me ri a bur go si kor mányt. Na po kon be lül Bur gos ba ér ke zett
Sir Ro bert Hodg son „brit dip lo má ciai ügy in té zô” (agen te dip lo má ti co
bri tá ni co); 22-én meg je lent Lon don ban Al ba her ce ge, Fran co kép vi se -
lô je is. A brit nagy kö vet ség egyelô re to vább ra is az 1937 ok tó be re óta
Bar ce lo ná ban mû kö dô köz tár sa sá gi kor mány szék he lyén ma radt, ám az
em lí tett sze mé lyek a gya kor lat ban a nagy kö ve tek sze re pét töl töt ték be.28

Ne vil le Cham ber lain kor má nya le tett ró la, hogy Mus so li nit jobb be lá -
tás ra bír ja, azaz et tôl fog va már Fran co biz tos gyô zel mé vel szá molt, eh -
hez iga zí tot ta po li ti ká ját.
Ne bo csát koz zunk ta lál ga tá sok ba en nek ha tá sá ról a ha zai tör té nésekre.

Tény, hogy no vem ber 17-én az Or szág gyû lés nyílt ülé sén felol vas ták a
kül ügy mi nisz ter vá la szát Fes te tics és Beth len in ter pel lá ciói ra. Esze rint
„a ma gyar kor mány fo lyó év szep tem be ré nek ele jén felújí tot ta de fac to
kap cso la tait Fran co tá bor nok bu da pes ti kép vi se lô jé vel, Don Car los Arcos y
Cu ad rá val, Ba i lén gróf já val”. Az ügy vi vô azon nal le for dí tot ta a szö veget
és el küld te je len té sét.29 Han goz tat ta, hogy ön ma gá nak nem tu laj do nít
sze re pet a for du lat ban (amit azután a je len tés to váb bi ré szei ben is métel -
ten meg tesz). Ám meg jegy zi, hogy „a Ma gyaror szág ál tal tett lé pés hez
két ség te le nül hoz zá já rult Ang liá nak a kö zel múlt ban tett ál lás fog la lá sa”.
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25 MOL Küm. res. pol. K64-29/23-339-1937. ZSIG MOND Lász ló: i. m. 43.
26 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 86/1937.
27 Uo. – Az egyide jû ma gyar ira tok sze rint er re a diszk ré ció ra fel kér ték „a spa nyol nem ze ti kor mányt is”.
(MOL K63-29/1-2847-1937.

28 Pier re BRO UÉ–Emi le TÉ MI ME: The Re vo lu ti on and the Ci vil War in Spa in. Fa ber and Fa ber, Lon don, 1972. 490–491.



Be fe je zé sül jel zi a kö vet ke zô lé pést: min dent el fog kö vet ni, hogy ne vét,
„mint az (egyelô re még el nem is mert) kor mány kép vi se lô jéét, is mét be -
ve zes sék a Bu da pes ten akk re di tált dip lo má ciai tes tü let név so rá ba”.30

Egy hét el tel té vel Ar cos, aki túl zott nak vél te az üggyel kap cso la tos
bur go si gau diu mot, meg pró bál ta ér tel mez ni fe let te sei szá má ra, mi is tör -
tént va ló já ban. No vem ber 25-i je len té sé ben ki fej tet te: megér ti, hogy
Kánya nyi lat ko za ta, mint er rôl Spa nyolor szág ból ér te sült, „nagy megelé -
ge dést kel tett”. S va ló ban ün ne pel he tô, hogy a ma gyar kor mány „meg -
tet te az el sô lé pést, amely va la me lyes jó in du la tot mu tat.” Ám ahogy a
brit kor mány ki je len tet te, hogy a kap cso lat fel vé tel „nem je len ti a Nem -
ze ti Kor mány elis me ré sét”, a ma gyar kül ügy mi nisz ter szá já ból sem hang -
zott el az „elis me rés” szó.
Ar ra is rá mu ta tott, „mi köz ben Ma gyaror szág, más or szá gok tól el té -

rôen, nem kül dött kon zu lo kat vagy csak tisz te let be lie ket ne ve zett ki, és
nem kül dött egyet len dip lo ma tát sem a Nem ze ti Spa nyolor szág ba, más
rész rôl fenn tart ja dip lo má ciai kap cso la tait a vö rös kor mánnyal. Kö vet -
sé ge Mad rid ban nyit va van, tit ká ra a ma gyar kor mány ne vé ben nyílt
kap cso la tot tart a bar ce lo nai val. Wo di a ner úr, a kö vet-ügy vi vô (aki egy -
szer s mind Lissza bon ban is akk re di tál va van) to vább ra is el lát ja a vö rös
kor mány mel let ti ma gyar kép vi se le tet.”31 Hor thy „a nem ze ti ügy lángoló
hí ve”, és a köz vé le mény nyolc van szá za lé ka is az elis me rést pártolja.
Az egész hely ze tet vé le mé nye sze rint mégis az jel lem zi, hogy „so kak
hiszik, mi sze rint az elis me rés már meg tör tént, mi köz ben a kor mány kéz
a kéz ben az el nem is me rést vé del me zi”.
Az oko kat a zsi dó be fo lyás ban ke re si. Van ugyanis – ír ja – „az ér tel -

mi ség so rai ban egy ré teg (fô leg új ság írók – a több sé gük zsi dó) és a nagy -
ke res ke dôk, az ipa ri vál lal ko zók, a ban ká rok stb. (több ség ben ugyan -
csak zsi dók), akik ér dek bôl vagy szno biz mus ból, Fran ciaor szág és Ang lia
be fo lyá sa alatt, és Genf le ve gô jét szí va, a »le gi tim, tör vé nye sen vá lasz -
tott« stb. bar ce lo nai spa nyol kor mány fe lé haj la nak, és bár rit kán nyíl -
tan, de fo lya ma to san ak na mun kát foly tat nak az el len a kor mány el len,
ame lyet meg tisz tel te té sem nek tar tok kép vi sel ni”.32

An nak, hogy Fran co köz pon ti szer veit még a vi lág né ze ti leg, po li ti -
kailag kö ze li kor má nyok egy ré sze sem is mer te el, a már em lí tet te ken
kívül volt még egy fon tos oka. A bur go si jun ta va ló ban jun ta volt. Té -
mánk szem pont já ból kiemel he tô, hogy min den tag ja bi zo nyos te rü letet
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30 Uo.
31 Ez a köz lés né mi csúsz ta tást tar tal maz. Mint lát tuk, Wo di a ner már 1936 ôszé tôl Lissza bon ban tar tózkodott,
mad ri di po zí ció ja tisz tán jel ké pes volt.

32 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. I. C. 96/1937.



felügyelt, de sza bá lyos mi nisz té riu mok nem mû köd tek. (Kül ügy mi -
niszté riu ma sem volt, ezt a „jun ták ban” mind vé gig egy kép zett dip lo -
ma ta, Fran cis co Serrat Bo nast re „he lyet te sí tet te”). Töb bek közt ez indí -
tot ta Fran cót, hogy 1938. feb ruár 1-jén alap ve tô vál toz ta tást ve zes sen
be köz pon ti szer vei nél: Bur gos ban megala kí tot ta tu laj don kép pe ni el sô
kor má nyát. A kül ügy mi nisz té riu mot Fran cis co Gó mez Jor da na y Sousa
ve zér ôr nagy ra bíz ta, aki a kö vet ke zô hat év ben (az 1939 ok tó be re és
1942 szep tem be re kö zöt ti éles ten gely ba rát ki té rô tôl el te kint ve) rá -
nyom ta bé lye gét a spa nyol kül po li ti ká ra. Így vált a nem ze ti kor mány
kül kap cso la tok te kin te té ben „csere sza ba tos sá” más ál la mok dip lo má -
ciai szol gá la ta szá má ra.
A ma gyar elis me rés, Ar cos ag gá lyai da cá ra, most már ha ladt elô re.

A dön tô moz za nat az 1938. ja nuár má so dik he té ben tar tott há rom ol -
da lú ta nács ko zás volt, ame lyen Ci a no alig lep le zett su gal la tá ra Ausztria
és Ma gyaror szág ki nyil vá ní tot ták, hogy kor má nyaik de ju re elis me rik
a Nem ze ti Spa nyolor szág kor má nyát. A jegy zô könyv 4. cik ke lyé ben
meg fo gal ma zott dek la rá ciót vég le ge sen és hi va ta lo san ja nuár 22-én erôsí -
tet ték meg.33 Az ink ri mi nált cik kely így szól: „Auszt ria és Ma gyarország
kép vi se lôi tá jé koz tat ták Olaszor szág kép vi se lô jét dön té sük rôl, amely
sze rint fo ga na to sít ják Fran co Ge ne ra lisszi musz kor má nyá nak mint
Spanyolor szág, il let ve va la mennyi bir to ka és gyar ma ta tör vé nyes kor -
má nyá nak for má lis elis me ré sét.”34

Fran co elé ge dett le he tett a fej le ménnyel. Ez szá má ra a leg jobb kor tör -
tént – Auszt ria két hó nap múl va már nem lé te zett, a ma gyar kor mány
el sô ként fe jez te ki sze ren cse kí ván sá gait az Ansch luss „vér nél kül tör tént
vég re haj tá sá hoz”. Ar cos y Cu ad rá nak is mét lett oka a fej csó vá lás ra.
A gyô ri gyû lé sen – mint azt a spa nyol ügy vi vô már cius 15-i vissza te kin -
tô je len té sé ben ír ja – „Da rá nyi úr, bár be szá molt a nem zet kö zi po li ti -
ká ról, de nem tért ki Spa nyolor szág ügyei re, sem ar ra, hogy Ma gyaror -
szág elis mer te kor má nyun kat”.35

Va la mi vel ké sôbb Por tu gá lia és a ja pán báb ál lam Man dzsu kuo is de
ju re elis me rés ben ré sze sí tet te a bur go szi kor mányt. Más ál la mok: Romá -
nia, Gö rögor szág, Svájc, Cseh szlo vá kia, Tö rökor szág, Hol lan dia és Len -
gyelor szág ek kor még csak a de fac to elis me ré sig ju tot tak el.
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33 AMAE, Leg. 1056. Exp. 1. 37/1938. – Ar cos a hár mas ta lál ko zó ról írott ter je del mes je len té sé ben azt han -
goz tat ja, hogy „a si ker ki zá ró lag Ci a no gróf dip lo má ciai ta len tu má nak és ma kacs sá gá nak kö szön he tô”.
A szö veg ben sze rin te ere de ti leg csak az sze re pelt, hogy a két or szág nak „szán dé ká ban áll elis mer ni” kor -
má nyun kat”.

34 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 6/1938.
35 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 37/1938.



Nem vol na tel jes a cím ben ígért „kü lö nös kap cso lat” a ta lán leg kü -
lö nö sebb moz za nat fölidé zé se nél kül. A spa nyol kor mány a bu da pes ti
kö vet ség élé re egyik leg ran go sabb dip lo ma tá ját, Mi gu el Án gel Mu guiro
y Mu gu i rót je löl te, aki elô zô leg a spa nyol kül ügy mi nisz té rium po li ti -
kai fô osz tá lyá nak a ve ze tô je volt. A ma gyar kor mány je lez te, hogy a
spa nyol ügyek ben já ra tos Wo di a ner An dor ral akar ja be töl te ni a Franco
kor má nya mel let ti kép vi se let ve ze tô jé nek poszt ját. Itt azon ban ho mok -
szem ke rült a fo gas ke re kek kö zé, s ki más le he tett vol na ez a ho mok -
szem, mint Ar cos. Ja nuár 13-án Gal lart, Fran co ró mai kö ve te táv ira -
tot kül dött Bur gos ba. „Az aláb bi táv irat jött Bu da pest rôl, a Ba i lén gróf ja
[Ar cos y Cu ad ra – H. I.] bir to ká ban lé vô rejt jel zés sel: »Ké rem, küld -
jék to vább a kö vet ke zô bi zal mas táv ira tot. Hí reim van nak ar ról, hogy
Ma gyaror szág Sa la man cá ba Wo di a ner urat ké szül ki ne vez ni ügy vi vô -
nek. Ez az úr mind máig a vö rös kor mány nál volt akk re di tál va.36 Tá -
jé koz tat nom kell Nagy mél tó sá go dat, hogy a je lölt, bár ki ke resz tel ke -
dett, de zsi dó, s no ha sem mit nem le het föl hoz ni el le ne, és in tel li gens,
ak tív hi va tal nok nak vé lem, ta lán su gall ni le het ne az it te ni kor mány -
nak, hogy egy má sik sze mély a je len le gi kö rül mé nyek kö zött al kal ma -
sabb len ne.«”37

A vá lasz Jo sé An to nio San gró niz y Cast ró tól, az Ál lam fôi Tit kár ság
ve ze tô jé tôl ér ke zett. „Ké rem, su gall ja a ma gyar kor mány nak, hogy elô -
nyös len ne, ha ki ne ve zé se sa la man cai kép vi se lô jé nek a poszt já ra olyan
sze mély re es ne, aki ko ráb bi fa ji ho va tar to zá sá nak el len ja val la ta okán a
Nem ze ti Spa nyolor szág el len sé gei vel va ló akár csak tá vo li kap cso la tok -
kal sem vá dol ha tó. Ja vas la tá hoz hi vat koz zék köz vé le mé nyünk ter mé -
sze tes gya nak vá sá ra.”38 Ar cos a vi szont vá laszt is mét Ró mán át jut tatta
el. „Mint hogy szá mom ra ez igen ké nyes len ne, ké rem, hogy a ja vas latot
Ma gyaror szág pá ri zsi, ró mai vagy ber li ni kép vi se lô jé nek te gyük. Táv -
ira toz zák meg, ha egyetér te nek”.39

A „kü lö nös kap cso lat” tör té ne te egy faj ta he piend del vég zô dik. Erre
a táv irat ra a bur go si ál lam fôi tit kár ság ké zi ra tos fel jegy zé se a mad ri -
di le vél tár ban elér he tô vá lasz: „Kö zöl jék [Ar cos y Cu ad rá val – H. I.],
hogy meg ta nács koz tuk az ügyet Ôex cel len ciá já val, az ál lam fô vel, és
megad juk a pla ce tet az em lí tett úr nak.”40 Fran co dön té se nem volt

tanulmányok224

36 Ar cos y Cu ad ra itt meg fe led kez ni lát szik ar ról, hogy an nak ide jén ô egy re pub li ká nus–szo cia lis ta kor mány
meg bí zó le ve lé vel ér ke zett Bu da pest re.

37 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. sz. n./1938
38 AMAE, Leg 1051. Exp. 2. 8/1938.
39 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 14/1938. s
40 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. sz. n., d. n. 1938.



vélet len: je lez ték ne ki, hogy Wo di a ner a ma gyar kor mány zó hit ve sének
tá vo li ro ko na…41

A de ju re elis me rés után Ar cos y Cu ad ra még ti zen öt hó na pig ve zet te
a bu da pes ti kö vet sé get, im már nem ügy vi vôi, ha nem kö ve ti rang ban.
Ké sôbb is átélt ne héz per ce ket, ezút tal azon ban már nem a ma gyar dip -
lo má ciá val küsz kö dött, ha nem sa ját kor má nyá nak biz ton sá gi szer vei -
vel ala kult ki ko moly, nem is tel je sen ve szély te len konflik tu sa. Eb bôl is -
mét egy ré gi is me rô se, a mad ri di kül ügy mi nisz té rium po li ti kai
fô osz tá lyá nak ve ze tô je, Mi gu el Án gel Mu gu i ro y Mu gu i ro húz ta ki.42

Bu da pes ti ál lo más he lyé rôl 1939 má ju sá ban tá vo zott; poszt ját ak kor ép -
pen Mu gu i ro, ez a ná lá nál sok kal na gyobb for má tu mú dip lo ma ta vet -
te át. Ô „fi zi ka i lag” 1944 jú niu sáig ma radt a kö vet ség élén, ami kor
(a Sztó ja y- kor mány dip lo ma tái val tá madt súr ló dá sa foly tán) je len tés té -
tel re ha za hív ták – töb bé nem is tért vissza.43 Így ke rült a kö vet ség meg -
bí zott ve ze tô jé nek ak kor egy re ké nye sebb poszt já ra Án gel Sanz Briz ügy -
vi vô, a bu da pes ti zsi dók me ne kí té sé nek emb le ma ti kus fi gu rá ja. Ez
azon ban már egy má sik – igaz, nem ke vés bé ér de kes – tör té net.44
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41 AMAE, Leg. 1051. Exp. 2. 6/1938.
42 En nek a nem min den na pi eset nek a spa nyol le vél tá ri do ku men tu mait lásd HAR SÁ NYI Iván: A ma gyar–spanyol
dip lo má ciai kap cso la tok né hány ké nyes kér dé se Car los Ar cos y Cu ad ra bu da pes ti spa nyol, ügy vi vô diplo -
má ciai le ve le zé sé ben. Vi lág tör té net, 2004 ôsz–tél. 87–93.

43 Mu gu i ro ha za hí vá sá nak okai ról és kö rül mé nyei rôl lásd HAR SÁ NYI Iván: 1943–1944 ma gyaror szá gi eseményei
spa nyol dip lo má ciai ira tok tük ré ben. Szá za dok, 1995/3. 671–673. For má li san csak ak kor vesz tet te el
követi ki ne ve zé sét, ami kor Fran co ál lam fô uta sí tá sá ra Jo sé Ma ría Do us si na gue külügyi ál lam tit kár 1945.
áp ri lis 18-án el ren del te a ma gyar kö vet ség tör lé sét a mad ri di dip lo má ciai kép vi se le tek lis tá já ról. (AMAE,
In for ma ci o nes re ser va das so bre Hun gría, Leg. R-2302, Exp. 14.)

44 Lásd HAR SÁ NYI Iván: Meg gyô zô dés vagy kö te les ség tel je sí tés? Án gel Sanz Briz sze re pe az ül dö zött magyar
zsi dók vé del mé ben. Pé csi Tör té ne ti Ka ted ra. Ca thed ra Hi sto ri ca Uni ver si ta tis Qu in qu e ecc le sien sis, Pécsi
Tu do mány egye tem, Böl csé szet tu do má nyi Kar, Tör té net tu do má nyi In té zet, Pécs, 2008. 497–510.




