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Mus so li ni ér dek lô dé se a spa nyo lok iránt a hú szas évek re, Mi gu el Primo
de Ri ve ra tá bor nok dik ta tú rá já nak kez de tei re nyú lik vissza. Az 1923-
ban kor mány fô vé ki ne ve zett ka to nai kor mány zót XI I I. Al fonz ró mai lá -
to ga tá suk al kal má val „Itt van az én Mus so li nim!” fel kiál tás sal mu tat -
ta be az olasz ki rály nak.1 A Du ce Pri mo bu ká sa után is fi gye lem mel
kí sérte a spa nyol po li ti ka ala ku lá sát, mi vel a má so dik spa nyol köz tár -
sa ság és a de mok rá cia gyô zel mé ben ve szélyt lá tott a le het sé ges ana ló gia
miatt. Mind két or szág ban „két fe jû” kor mány zás állt fenn; 1930 ele jén
XI I I. Al fonz „el bo csá tot ta” a dik tá tort, s ezt ti zen há rom hó nap múl va
a mo nar chia alá me rü lé se kö vet te. 1931-ben a Du ce tol lá ból szü le tett
egy ér de kes afo riz ma gyûj te mény, mely a spa nyol köz tár sa ság ról al ko -
tott vé le mé nyét sum máz ta. Ezek ké pez ték ké sôb bi spa nyolor szá gi po li -
ti ká ja egyik pil lé rét, ezért ér de mes kiemel ni kö zü lük legalább két gon -
do la tot.
„A Spa nyol Köz tár sa ság nem for ra da lom, ha nem plá gium. Egy száz -

öt ven éves ké sés sel szü le tett plá gium – je gyez te föl. – Egy par la men tá -
ris köz tár sa ság lé te sí té se ma olyan, mint pet ró leum lám pá val vi lá gí ta ni
az elekt ro mos ság kor sza ká ban.”2 Majd to vább vi szi gon do la tát, s a ki -
len ce dik „afo riz má ban” már ideo ló giai kér dé se ket ve tít az ál lam for ma
prob lé ma kö ré re: „Ma már nem a köz tár sa ság, vagy a mo nar chia a kér -

1 A két dik ta tú ra kap cso la tai ról jól do ku men tált mo no gráfiát pub li kált Gu sta vo Pa lo ma res LER MA: Mus solini
y Pri mo de Ri ve ra. Po lí ti ca ex te ri or de los dic ta do res. Eu de ma Uni ver si dad, Tex tos de apo yo, Mad rid,
1989. – Az 1923 no vem be ri ró mai lá to ga tás ról lásd Jor di Cas sass Ym bert: La dic ta du ra de Pri mo de Rivera
1923–1930. Tex tos. Anth ro pos, Bar ce lo na, 1983. 118–122.

2 Az afo riz má kat spa nyo lul idé zi Mor ten HEI BERG: Em pe ra do res del Me di ter rá ne o. Crí ti ca, Bar ce lo na,
2003. 35–36.
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dés, ha nem a kom mu niz mus, vagy a fa siz mus.” Te hát a köz tár sa ság el -
ke rül he tet le nül a kom mu niz mus ba fog ja ve zet ni Spa nyolor szá got.

Elôz mé nyek: a kap cso la tok ke re sé se
Mus so li ni kül po li ti ká já nak leg jel lem zôbb vo ná sa két ség kí vül az ag resszió
volt. Meg tá mad ta Etió piát, beavat ko zott a spa nyol pol gár há bo rú ba, ké -
sôbb több fron ton had vi se lô lett a má so dik vi lág há bo rú ban. Ezek a lé -
pé sek nagy ha tal mi cél jai ból ered tek. Spa nyolor szág gal szem ben 1931–36
kö zött két ar cú stra té giát ala kí tott ki. Hi va ta lo san elis mer te a köz tár sa -
sá gi kor mányt, azon ban min dent meg tett, hogy tá mo gas sa az an nak
meg dön té sé re ké szü lô erô ket.
Az el sô kons pi rá ció ra 1932-ben ke rült sor, s már ez is olasz tá mogatást

él ve zett. Áp ri lis ban az olasz lég ügyi mi nisz ter nél, Ita lo Bal bó nál járt Juan
An sal do ígé re tet ka pott, hogy az ola szok fegy ver rel tá mo gat nák a Jo sé
San jur jo tá bor nok ál tal ve ze tett ak ciót. A tá mo ga tás ból azon ban nem
lett sem mi, mi vel a fel ke lés már csí rá já ban el bu kott.3 Az 1933 no vem -
be ré ben be kö vet ke zô spa nyol jobb ol da li for du lat biz ta tó jel le he tett
volna, Mus so li ni nek azon ban csa lód nia kel lett, hisz a balol dal bu ká sa
nem hoz ta ma gá val a köz tár sa ság meg dön té sét.4

Kö ze le dé sek re 1933 ôszén ke rült is mét sor. Ek kor An sal dó val Rómába
ér ke zett az al fon zi sta mo nar chis ták ve zé re, Cal vo So te lo is. Ta lál koz -
tak Ita lo Bal bó val és Mus so li ni vel, lá to ga tá suk ról azon ban ke vés in for -
má ció ma radt fent. Fel te he tô leg az 1934-ben alá írt tit kos egyez mény5

vég re haj tá sá nak az elô ké szí té sé rôl foly tat tak tár gya lá so kat az olasz veze -
tôk kel. Ezt az egyez ményt 1934. már cius 31-én aláír ták ugyan, olasz
rész rôl azon ban nem je len tett túl zott el kö te le zô dést. Va ló já ban az ígért
fegy ve rek nem ér kez tek meg, s az anya gi tá mo ga tás nak is csak az egy -
har ma dát tel je sí tet ték az ola szok.6

Az 1934-es olasz–spa nyol tit kos meg be szé lé sek kap csán két kér dés is
fel ve tôd het. Az egyik, hogy a Du ce va jon miért nem az olasz fa siz mushoz
ideo ló giai lag kö ze lebb ál ló Fa lan gét tá mo gat ta. Er re a vá lasz egyér tel -
mû: 1934–35-ben a spa nyol Fa lan gé nak egyál ta lán nem volt erôs bázisa,

3 John F. CO VER DA LE: Ita li an in ter ven ti on in the Spa nish Ci vil War. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton,
1975. 40. (Ôt idé zi: Mor ten HEI BERG: i. m. 40.)

4 Is ma el SAZ- CAM POS: Fas cism and Em pi re: Fas cist Italy aga inst Re pub li can Spa in. In: Ra na an REIN (szerk.):
Spa in and the Me di ter ra ne an sin ce 1898. 1999. 120. (Ôt idé zi Mor ten HEI BERG: i. m. 40.)

5 A do ku men tu mot idé zi Mas si mo MAZ ZET TI: I con tat ti del go ver no ita li a no con i cos pi ra to ri mi li ta ri spa gno li
pri ma del lug lio 1936. Sto ria Con tem po ra nea, 1979. 6. 1181–1194.

6 Mor ten HEI BERG: i. m. 41.



és alig gya ko rolt ha tást a po li ti kai élet re. Ez zel szem ben a mo nar chis ta
ha gyo má nyok sok kal mé lyebb gyö ke ret eresz tet tek a spa nyol po li ti ká -
ban. A má sik kér dés, hogy Mus so li ni va jon miért tá mo gat ta a mo nar -
chis tá kat, hisz – ahogy az afo riz mák ból ki de rült – a mo nar chiá ról is ne -
ga tív vé le mé nye volt. Jól le het a spa nyol mo nar chis ták iránt a Du ce alig
ér zett na gyobb von zal mat, mint a köz tár sa sá gi kor mány iránt, az elôb -
biek mégis a hasz ná ra le het tek, míg az utób biak tól tar tott. Azért dön -
tött vé gül a mo nar chis ták – a ki seb bik rossz – tá mo ga tá sa mel lett, mert
a fran cia be fo lyást akar ta csök ken te ni Spa nyolor szág ban és a Föld kö -
zi-ten ger nyu ga ti me den cé jé ben, el há rít va ez zel egy le het sé ges szo ro sabb
spa nyol–fran cia szö vet ség kiala ku lá sát, amely ve szé lyez tet te vol na sa ját
me di ter rán stra té giá ját.7

Az 1934. már cius 31-én alá írt egyez mény azon ban a gya kor la ti meg -
va ló sí tá sig nem ju tott el. Mus so li nit 1935-ben már sok kal in kább az
etióp prob lé ma fog lal koz tat ta. A spa nyol fel ke lés sel szem be ni olasz
szkep ti ciz mus bi zo nyos mér ték ben per sze ért he tô is volt, hi szen a spa -
nyol összees kü vôk már két éve ígér ték a fel ke lés azon na li megin dí tá sát,
de 1932 áp ri li sa óta gya kor la ti lag sem mi sem tör tént.

A pol gár há bo rú ki rob ba ná sa és az olasz dön tés
Ró ma – Gi u sep pe Luc car di, tán ge ri olasz ka to nai at ta sé je len té sé bôl –
már he tek kel elôt te, 1936. jú nius 6-án hírt ka pott a kö zel gô spa nyol kato -
nai lá za dás le he tô sé gé rôl.8 Nem sok kal ké sôbb, jú nius 14-én az 1934-es
spa nyol kül dött ség egyik részt ve vô je, An to nio Go i co e chea is kap csolatba
lé pett az ola szok kal, ér te sít ve ôket a spa nyol összees kü vôk ter vei rôl.9

Egy hó nap pal ké sôbb pe dig már a tán ge ri olasz fô kon zul, Pier Fi lip po
De Ros si is tá jé koz tat ta Ró mát egy kü szö bön ál ló te tu á ni fel ke lés es he -
tô sé gé rôl Fran co ve ze té sé vel.10 Az olasz ve ze tôk azon ban ek kor még
igen ha tá ro zott nem mel uta sí tot ták el a kért tá mo ga tást.
Az in ter ven ciót köz vet le nül megelô zô szá mos do ku men tum kö zül Franco

Mus so li ni hoz írt, 1936. jú lius 12-i dá tu mú, a Du ce fe lé nagy en ged mé -
nye ket sej te tô le ve lét ér de mes kiemel ni. Eb ben ki je len ti, hogy gyô zel me

17 John F. CO VER DA LE: I fas ci sti ita li a ni al la gu er ra di Spa gna. La ter za, Ba ri, 1977. 42–47.
18 Mor ten HEI BERG: i. m. 51.
19 Mas si mo MAZ ZET TI: i. m. 1191–1194.
10 Do cu men ti Dip lo ma ti ci Ita li a ni (DDI) [Olasz Dip lo má ciai Ira tok]. VI I I. so ro zat, IV. kö tet. 607. – Fran co nem
tar tóz ko dott Ma rok kó ban, mi vel Ma nu el Azaña köz tár sa sá gi kor má nya a te ne ri fei ka to nai kör zet pa rancs -
no ká vá ne vez te ki.
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ese tén kész fa sisz ta tí pu sú köz tár sa sá got lét re hoz ni Spa nyolor szág ban,
va la mint el akar ja ke rül ni, hogy ha zá ja a Szov jetunió csat ló sá vá vál jon.
Eh hez mindössze nyolc re pü lô gé pet kér ne az ola szok tól. Ha Mus so li ni
el fo gad ná aján la tát, Fran co ga ran tál ja a jö vô be li több mint ba rá ti kap -
cso la to kat.11 A spa nyol tá bor nok fel vil lan tot ta te hát an nak az esé lyét
az olasz dik tá tor elôtt, hogy a me di ter rán tér ség ben két fa sisz ta ha talom
jö het ne lét re. En nek el le né re Mus so li ni eluta sí tó vá laszt adott a meg ke -
re sés re, az zal in do kol va dön té sét, hogy nincs bir to ká ban annyi repülô -
 gép, amennyi re a spa nyo lok igényt tar ta ná nak.12 Egy jú lius 25-i do ku -
 men tum ból azon ban ki de rül, hogy Fran co nem ad ta fel ilyen könnyen
a szán dé kát. Luc car din ke resz tül Ró má ba újabb üze ne tet kül dött, amely -
ben pon to sít ja igé nyeit, majd ki je len ti, hogy a kért tá mo ga tás bir to ká -
ban ga ran tál ni tud ja a si kert.13

Ek kor va ló ban for du lat tör tént az olasz ál lás pont ban: Mus so li ni jú -
lius 27-én – a ko ráb bi eluta sí tó vá lasz el le né re – a beavat ko zás mel lett
dön tött. Va jon mi vál toz tat ta meg né hány hét le for gá sa alatt a vé le mé -
nyét? Ren zo De Fe li ce Mus so li ni- mo no gráfiájá ban két nyo mós in do kot
va ló szí nû sít. Az egyik: Mus so li ni ér te sült ar ról, hogy a fran cia kor mány
fegy ve re ket ígér a spa nyol köz tár sa sá gi kor mány nak.14 Ez azon ban té -
ves fel té te le zés. Miu tán ugyanis a ka to nai le vél tá rak do ku men tu mai hoz -
zá fér he tô vé vál tak, a ku ta tá sok15 ki de rí tet ték, hogy Mus so li ni ak kor és
an nak az is me re té ben dön tött a tá mo ga tás mel lett, ami kor már tisz tá -
ban volt az zal, hogy Lé on Blum vé gül is vissza lé pett a tá mo ga tás tól.
A fran cia kor mány csak ké sôbb vál toz ta tott va la me lyest dön té sén, ami -
kor vi lá gos sá vált, hogy Mus so li ni erô tel je sen tá mo gat ja Fran cót.
A má sik ok, ame lyet De Fe li ce em lít, az, hogy a fel ke lést irá nyí tó spa -

nyol tá bor no kok, Mo la és Fran co, Mus so li nin kí vül Ber lin se gít sé gét is
ke res ték. Jól le het a ka to nai fel ke lés ki tö ré sé nek pil la na tá ban még nem
volt kap cso lat Ró ma és Ber lin kö zött a spa nyol kér dés ben, Mus so li ninek
tu do má sa volt Hit ler ál lás pont já ról,16 s ez sok ban hoz zá já rult a Duce
dön té sé hez is.

11 Uo. 652.
12 Uo. 651.
13 Luc car di táv ira ta a SIM- nek (Ser vi zio In for ma zi o ni Mi li ta re) 1935. jú lius 25. Idé zi: Mor ten HEI BERG: i. m.
59.

14 Ren zo DE FE LI CE: Mus so li ni il du ce. II. Lo sta to to ta li ta rio 1936–1940. Ei nau di, To ri no, 1981. 366.; Hugh
THO MAS: La gu er ra ci vil es pañola. I. k. Edi ci o nes Gri jal bo, Bar ce lo na, 1976. 383.

15 Is ma el SAZ- CAM POS: Mus so li ni cont ra la II Re púb li ca: ho sti li dad, cons pi ra ci o nes, in ter ven ción 1931–1936.
Edi ci ons Al fons el Ma gná nim, Va len cia, 1986.

16 DDI, VI I I. so ro zat, IV. k. 662.
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Ám a né met és az olasz in ter ven ció kö zött fon tos kü lönb sé ge ket ta lá -
lunk mind az in dí té kok, mind a stra té gia és a meg va ló su lás te kin te té -
ben. Mus so li ni és Hit ler nyíl tan han goz ta tott ideo ló giai és stra té giai célja
a kom mu niz mus megál lí tá sa, va la mint Fran ciaor szág el szi ge te lé se volt.
Azon ban a Füh rer in dí té kai kö zött fon tos he lyet fog lalt el az a le he tôség
is, hogy a fiatal né met lé gie rô ne csak had gya kor la to kon, ha nem harc -
té ri kö rül mé nyek kö zött is ki pró bál has sa ere jét. A má sik ok egyér tel -
mûen gaz da sá gi ter mé sze tû volt, hi szen Né metor szág szá má ra Spa nyolor -
szág nyers anyag szál lí tás sal tud ta kiegyen lí te ni tar to zá sát, vagyis nem
in gye nes se gít ség rôl volt szó a né me tek ré szé rôl. Spa nyolor szág a há bo -
rú ra ké szü lô dô Né metor szág egyik fon tos nyers anyag el lá tó ja ként sze -
re pelt te hát Hit ler ter vei ben.17

Hit ler gya kor la tias szem pont jai tól el té rôen Mus so li ni dön té sé ben ke -
vés bé ra cio ná lis oko kat, va la mint ideo ló giai meg fon to lá so kat is ta lál -
ha tunk. Az olasz dik tá tor im pe ria lis ta cél jai egyál ta lán nem áll tak arány -
ban or szá ga ka to nai fel ké szült sé gé vel. A Du ce ál má nak, a Ma re Nost rum
fe let ti olasz he ge mó niá nak a meg va ló sí tá sa fe lé azon ban jó lép csô fok -
nak tûnt a ka to nai in ter ven ció és en nek kö vet kez mé nye ként a spa nyo -
lok füg gô hely zet be ho zá sa. Ci a no gróf hí res nap ló já ban, 1939 feb ruár -
já ban ugyanezt a gon do la tot fo gal maz ta meg, rá vi lá gít va, hogy Fran co
gyô zel mé vel „a ró mai-föld kö zi-ten ge ri bi ro da lom alap jai nak a le ra kása
tör tént meg.”18 Va ló já ban Mus so li ni már a ’20-as évek má so dik fe lé tôl
do ku men tál ha tóan sze met ve tett a Ba le á ri- szi ge te kre, te kin tet tel azok
stra té giai fon tos sá gá ra.
Az 1936 jú liu sá ban Bar ce lo ná ba ér ke zô Ca mil lo Ber ne ri, az olasz anar -

chiz mus és an ti fa siz mus egyik fon tos sze mé lyi sé ge is er re a tény re hív ja
fel a fi gyel met Mus so li ni al la con qu i sta del le Ba le a ri cí mû köny vé ben.19

Ber ne ri szisz te ma ti ku san át vizs gál ta a fa sisz ta dip lo má cia ál tal el ha gyott
bar ce lo nai olasz fô kon zu lá tu si arc hí vum anar chis ta kéz be ke rült irat -
anya gát, s e ku ta tó mun ka összeg zé sét tár ja elénk a fent em lí tett egy korú
dosszié ban. Köny vé nek cél ja, hogy a köz vé le mény elé tár ja és do ku men -
tu mok ere jé vel bi zo nyít sa: mi lyen ko moly ter vei vol tak Mus so li ni nek a
Ba leár-szi ge tek kel; ez volt az egyik fô in do ka an nak, hogy a pol gár há -
bo rús in ter ven ció mel lett dön tött. Már 1936 no vem be ré ben, alig hogy

17 Stan ley G. PA Y NE: ¿Por qué la Re púb li ca per dió la gu er ra? Es pa sa, Mad rid, 2010. 137.; An thony BE E VOR:
A spa nyol pol gár há bo rú. Eu ró pa, Bu da pest, 2002. 241., 388.

18 Ga le az zo CI A NO: Ci a no gróf nap ló ja. Ár má dia, Bu da pest, 1999. 36.
19 Az írás elô ször spa nyo lul je lent meg (1937), majd egy fran cia for dí tás (1938) is nap vi lá got lá tott. Ber ne -
ri anya nyel vén, ola szul csak 2002-ben ad ták ki a köny vet. Ca mil lo BER NE RI: Mus so li ni al la con qu i sta del -
le Ba le a ri. Gal ze ra no edi to re, Ca sal ve li no Sca lo, 2002.
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elin dult az el sô olasz ala ku lat a spa nyol lá za dók meg se gí té sé re, az olasz
ve zér a Fa sisz ta Nagy ta nács zárt gyû lé sén ki je len tet te, hogy „a Ba le árok
már a mi tu laj do nunk”,20 ha bár va lós szán dé kát igye ke zett el tit kol ni
mind Fran co, mind a nyu ga ti nagy ha tal mak elôtt.
Mus so li ni ex pan zív ter vei nek kö zép pont ja a hú szas évek tôl a Földközi-

ten ger me den cé je volt; ezen be lül az Ad riai-ten ger egy re in kább csu pán
kis öböl lett a Du ce sze mé ben. Sok kal messzebb re te kin tett, az egész me -
di ter rá neum ura akart len ni. Ezen az úton azon ban Spa nyolor szág ba üt -
kö zött, ame lyet meg hó dí tan dó te rü let nek te kin tett, eh hez pe dig a híd fô
ép pen a Ba le ár- szi get cso port volt. A ba le á ri hó dí tást azon ban Mus solini
„ba rát sá gos” esz kö zök kel és nem nyílt ag resszió val kép zel te el, vagy
úgy, hogy – Ber ne ri sza vai val – „a ró mai sa sok a la tin test vé ri ba rát ság
tró jai fa lo vá ba búj va or vul ha tol tak be Spa nyolor szág ba”.21 A be ha to -
lás kü lön bö zô irá nyok ból va ló sult meg. 1926-tól rend sze re sen ér kez tek
ha jó ki rán du lást te vô ola szok, lát szó lag tu risz ti kai szán dék kal. A dip lo -
má ciai ira tok ból azon ban ki tû nik, hogy már ezek nek az utak nak is voltak
po li ti kai in dí té kai. Bi zo nyos ha jó uta kat pél dául ki fe je zet ten if jú fa sisz -
ták nak szer vez tek. Az egyik ilyen ki rán du lás ke re té ben (1929 szep tem -
be ré ben) Mus so li ni két fia is el lá to ga tott a spa nyol szi ge tek re.22 A ké -
sôb bi olasz lég ügyi mi nisz ter, Ita lo Bal bo23 is lá to ga tást tett 1928-ban
a szi ge te ken, va la mint más fon tos olasz po li ti kai sze mé lyi sé gek is ta lál -
koz tak Pri mo de Ri ve rá val és XI I I. Al fonz zal. Az olasz ka to nai sze mé -
lyi sé gek kel együtt nemegy szer nagy mennyi sé gû ha di anyag is ér ke zett a
tér ség be. A Ba le á rok ka to nai és po li ti ka hely ze té nek min den moz za nata
ér de kel te az olasz kül ügyet, s en nek ér de ké ben fo lya ma tos fi gye lem mel
kí sér ték a he lyi saj tót. In nen tá jé ko zód tak ar ról is, hogy mi lyen az ola -
szok megíté lé se a spa nyol köz vé le mény ben.
Az ola szok ba le á ri tér hó dí tá sá ban ér de kes mó don a két leg fon to sabb

szem pont az olasz presz tízs és a ka to nai te kin tély szer zés volt. A gaz da -
sá gi ér de kek nyíl tan szin te alig je len tek meg. Az olasz dip lo ma ták folya -
ma to san je len tet tek Ró má nak az ola szok ot ta ni megíté lé sé rôl, a he lyi
po li ti kai hely zet rôl, a kül föl di ha tal mak be fo lyá sá ról és más nem ze tek
te vé keny sé gé rôl.
A Föld kö zi-ten ger me den cé jét Ber ne ri stra té giai lag igen össze tett prob -

lé ma ként mu tat ja be. Esze rint az an gol, a fran cia és a né met ér de kek ta -
lál ko zá sa miatt Spa nyolor szág könnyen olyan hely zet be sod ród ha tott,

20 Ca mil lo BER NE RI: i. m. 13. (Clau dio Ven za elô sza va).
21 Uo. 75.
22 Uo. 92.
23 Bal bo 1929 szep tem be ré tôl töl töt te be a mi nisz te ri posz tot.
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ami kor ép pen Olaszor szág se gít het te vol na az em lí tett ha tal mak be fo -
lyá sá nak el len sú lyo zá sá ban.
A spa nyol pol gár há bo rú ki rob ba ná sá tól kezd ve a ba le á ri tér ség és

Olaszor szág kö zött még szo ro sabb lett a kap cso lat. A fel ke lôk ke zé re
ke rült Pal ma de Mal lor ca és Ge no va, va la mint Pal ma és Ró ma kö zött
rend sze re sül tek a ha jó já ra tok. Ha ma ro san meg je len tek a hely szí nen az
olasz bom bá zók, a va dász re pü lôk és az olasz ha diflot ta egy sé gei is. Mal -
lor cán olasz tech ni ku sok irá nyí tá sa alatt egy fegy ver gyár is meg kezd te
a mû kö dé sét. Az út le ve le ket az ola szok el lenôriz ték, a Mal lor cán feladott
le ve lek re olasz bé lye get ra gasz tot tak, és a vám hi va ta lo kat is az ola szok
felügyel ték. Az ola szok szán dé ka nem is le he tett vol na egyér tel mûbb.
A ma gyar dip lo má ciai je len té sek bôl az is ki de rül, hogy Mus so li ni ter -

vei rôl nem zet kö zi szin ten is vol tak fel té te le zé sek. A lon do ni ma gyar kö -
vet, Ma si re vich Szi lárd je len tést írt Ká nya Kál mán kül ügy mi nisz ter nek,
amely ben a The We ek ben kö zölt Me di ter ra ne an Mad ness cí mû cikk bôl
kieme li, hogy Fran co és Mus so li ni kö zött már ko ráb ban is volt va la mi -
fé le össze köt te tés. Fran co se gít sé get kért az ola szok tól a Nép front meg -
dön té sé re, és cse ré be Ceu tát és (a köz tár sa sá gi ké zen ma radt) Me norcát
aján lot ta fel a Du cé nak. Ezt a hírt ka to nai kö rök sem te kin tet ték tel je -
sen lég bôl ka pott nak.24

Va la mi vel ké sôb bi da tá lá sú az a ma gyar irat, amely a fran cia ál láspon -
tot tár ja elénk. A pá ri zsi kö vet sé gi ta ná csos nak és ideig le nes ügy vi vô -
nek, Ki rál dy Lu kács György nek a fran cia kül ügy mi nisz té rium ka bi net -
fô nö ké vel, Ro chat- val foly ta tott be szél ge té sé bôl ki tûnt, hogy a fran ciák
ugyan nem lát ták tisz tán Mus so li ni spa nyolor szá gi cél jait, azon ban biz -
to san nem nyu god tak vol na be le ab ba, ha az ola szok rá te szik kezü ket a
Ba le á ro kra, vagy más, af ri kai kom mu ni ká ciós vo na lai kat ve szé lyez te tô
tá masz pon tok ra. Vi lá go san lát ták an nak ve szé lyét, hogy Mus so li ni tér -
hó dí tá sá val el vág hat ná Fran ciaor szá got észak- af ri kai te rü le tei tôl.25

Mus so li ni fent vá zolt el kép ze lé sei egyál ta lán nem áll tak össz hang ban
a spa nyo lok as pi rá ciói val. 1936 vé gé re már át ren de zô dött az eu ró pai
po li ti kai erô tér. Az olasz–spa nyol füg gô ség he lyett egy má sik de pen dens
vi szony kör vo na lai kezd tek ki raj zo lód ni, hi szen Spa nyolor szág „vég re
össze bo ro nál ta a fa sisz ta ha tal ma kat… En nek az ered mé nye volt a Ber -
lin–Ró ma-ten gely…, et tôl az idô pont tól fog va lé te zett va la mi fé le fa siszta

24 Ma gyar Or szá gos Le vél tár (to váb biak ban: MOL) K-63. 274. cs. 1936. 29/1. Spa nyolor szág, bel po li ti kai
hely zet, 352. Lon don, 1936. au gusz tus 1. Ma si re vich Szi lárd Ká nya Kál mán nak (133/pol.-1936).

25 MOL K-63. 275. cs. 1937. 29/1. Spa nyolor szág, bel po li ti kai hely zet, pol gár há bo rú, 677–678. Pá rizs, 1937.
szep tem ber 7. Ki rál dy Lu kács György Ká nya Kál mán nak (133/pol.-1936).
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in ter na cio ná lé, ber li ni ha tal mi köz pont tal.”26 Ma ga a Ber lin–Ró ma-ten -
gely fo gal ma elô ször Mus so li ni szá já ból hang zott el 1936 no vem berében.
Az el sô olasz se gít ség ti zen két da rab Sa vo i a- Mar chet ti 81-es tí pu sú re -

pü lô gép volt. Kö zü lük csak ki lenc ért föl det Me lil lá ban. Ez ugyan mér -
té ké ben a né met tá mo ga tás27 alatt ma radt, mégis je len tôs sze re pe volt
ab ban, hogy a fel ke lôk Af ri ká ból át tud tak kel ni a fél szi get re. Az ezt kö -
ve tôen ér ke zô olasz–né met se gít ség nek kö szön he tôen au gusz tus fo lya -
mán Fran co hat ezer-öt száz em be rét, szep tem ber-ok tó ber ben még to váb -
bi ti zen négy ezer ka to nát tu dott át szál lí ta ni Észak- Af ri ká ból az
anya or szág ba.28 En nek a se gít ség nek a fon tos sá gát né hány tör té nész
ugyan vi tat ja,29 annyi azon ban bi zo nyos, hogy ha ez a tá mo ga tás nem
lett vol na, a lá za dó tá bor no kok nak már a fel ke lés kez de ti sza ka szá ban
ko moly prob lé mát oko zott vol na az után pót lás át szál lí tá sa. Több tör -
té nész – köz tük Pa y ne és Tho mas is – ép pen ezért úgy vé li, hogy egye -
ne sen az ola szok (és a né me tek) dön tô beavat ko zá sa vál toz tat ta a már-
már ku darc ba ful la dó kez de ti ka to nai lá za dást vé res pol gár há bo rú vá.
A né met és az olasz in ter ven ció a pol gár há bo rú me ne té be azért is kel -

tett ide ges han gu la tot Ang liá ban és Fran ciaor szág ban, mert kor mány -
kö reik fél tek, hogy Né metor szág és Olaszor szág te rü le ti kon cessziót kap
a na cio na lis ta kor mány tól. Ci a no gróf 1936. de cem ber 31-i ki je len té se,
mely sze rint Spa nyolor szág te rü le ti in teg ri tá sát tisz te let ben fog ják tar -
ta ni, né mi képp ugyan meg nyug tat ta Lon dont és Pá rizst, de a gya nút
még sem tud ta el te rel ni – ír ta Wo di a ner An dor 1937-es, Spa nyolor szágra
vo nat ko zó je len té sé ben.30

Az olasz tá mo ga tás kom pen zá ció ja ként Fran co és Mus so li ni kö zött
1936. no vem ber 28-án szü le tett egy tit kos egyez mény, amely ben a spa -
nyol Cau dil lo egy sor po li ti kai tar tal mú a prio ri ígé re tet tett az ola szok
fe lé.31 Eb bôl a szem pont ból ez az egyez mény lát szó lag Spa nyolor szág
vak be hó do lá sát do ku men tál ja Olaszor szág elôtt. A két szer zô dô fél
min de nekelôtt ka to nai se gít sé get és ba rát sá got es kü dött egy más nak.

26 Jo a chim FEST: Hit ler. Hut chin son, Lon don, 1971. 501. (For dí tás ban idé zi GÖ MÖ RI End re: A „ve zér csel”.
Franco és Hit ler: a hin ta po li ti ka is ko lá ja. Aka dé miai Kiadó, Bu da pest, 1989. 27.)

27 Né metor szág elô ször húsz da rab Jun kers 52-es tí pu sú szál lí tó re pü lô gé pet kül dött, két sze re sét an nak,
amit Fran co kért. Au gusz tus 7-én Hit ler to váb bi hu szon hét har ci gép pel, öt tank kal, negy ven gép fegy ver -
rel és ti zen két lég el há rí tó ágyú val tá mo gat ta a lá za dó kat.

28 Mor ten HEI BERG: i. m. 65–66.
29 Je sús Ma ría SA LAS LAR RA ZÁ BAL: In ter ven ción ext ran je ra en la gu er ra de Es paña. Edi to ra Na ci o nal,
Madrid, 1974.

30 MOL K-63. 275. cs. 1937. 29. Spa nyolor szág, ál ta lá nos kül po li ti ka, 20–31. Lissza bon, 1937. feb ruár 25.
Wo di a ner An dor Her te len dy An dor nak.

31 Mor ten HEI BERG: i. m. 140–141.
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A tör té né szek igen el té rô vé le mé nyen van nak en nek az egyez mény nek
az ér té ke lé sé ben. A Ró ma–Ber lin-ten gely és a spa nyol pol gár há bo rú kap -
cso la tát vizs gá ló Ma rio Tos ca no32 pél dául je len ték te len nek tart ja az egyez -
 mény ben vál lalt spa nyol kö te le zett sé ge ket – pon to sab ban ígé reteket –
az olasz tá mo ga tás mér té ké hez vi szo nyít va. Ve le szem ben San ta rel li33

úgy vé li, hogy Olaszor szág nak ez zel a megál la po dás sal si ke rült meg vá -
sá rol nia Spa nyolor szá got. Hoz zá kell azon ban ten nünk, hogy hosszú tá -
von va ló ban cse kély je len tô sé gû nek bi zo nyult az 1936. no vem be ri pak -
tum, te kint ve, hogy Fran có nak si ke rült ki ját sza nia az egyez mény
tel je sí té sét. Ar ról se fe led kez zünk meg azon ban, hogy a má so dik vi lág -
há bo rú alatt Fran co fon tos gesz tu so kat tesz majd Olaszor szág (és Német -
or szág) fe lé, olyan en ged mé nye ket – s en nek el sô do ku men tu ma ép pen
az 1936. no vem ber 28-i egyez mény –, me lyek nem ép pen Spa nyolor szág
hi va ta lo san ki nyil vá ní tott sem le ges sé gé re utal nak.

Olasz rész vé tel a há bo rú ban
A ka to nai fel ke lés el sô he tei ben az ola szok ha di fel sze re lés sel, re pü lôkkel
és tech ni kai szak em be rek kel se gí tet ték a spa nyol lá za dó kat, de re gu lá -
ris ala ku la to kat egyelô re nem küld tek. A szo cia lis ta Lar go Ca bal le ro
szep tem ber 4-i mi nisz ter el nök ké vá lasz tá sá val azon ban Mus so li ni szinte
meg va ló sul ni lát ta em lí tett afo riz má ját: vagyis hogy a köz tár sa ság meg -
állít ha tat la nul a kom mu niz mus ba fog ja so dor ni Spa nyolor szá got. Talán
ép pen ez gyôz te meg a Du cét ar ról, hogy elér ke zett az idô a na gyobb
ere jû beavat ko zás ra, hisz a kom mu niz mus el le ni harc szem pont ja min -
dig is jó in dok volt ar ra, hogy az olasz be fo lyást ki ter jessze a Föld kö zi-
ten ger me den cé jé re. Bár Fran co nem kér te olasz re gu lá ris csa pa tok se -
gít sé gét, ok tó ber ben megin dult az olasz „ön kén te sek” – akik csak
ne vük ben kap ták az ön kén tes jel zôt (Cor po di Trup pe Vo lon ta rie,CTV),
va ló já ban a re gu lá ris had se reg tag jai és kény szer so ro zott ka to nák vol -
tak – szer ve zé se, Ma rio Ro at ta tá bor nok ve ze té sé vel.34

Az el sô olasz szá raz föl di ka to nai ala ku la tok a má la gai üt kö zet ben (1937.
feb ruár) vet tek részt. Az itt elért vi szony lag gyors gyô ze lem viszont il lúzió -
kat éb resz tett az ola szok ban mind ere jük re, mind ki lá tá saik ra vonatkozólag.

32 Ma rio TOS CA NO: L’As se Ro ma- Ber li no – il pat to an ti komin tern – la gu er ra ci vi le in Spa gna. In: La po li ti -
ca este ra ita li a na dal 1914 al 1943. ERI, To ri no, 1963. 207.

33 En zo SAN TA REL LI: Sto ria del mo vi men to e del re gi me fas ci sta. II. k. L’Unità, Ro ma, 1973. 264.
34 Mor ten HEI BERG: i. m. 73.
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Az ola szok ab ban bíz tak, hogy a fel ke lôk arány lag kis tá mo ga tás sal
gyor san si ker re vi szik a lá za dást. A gyors for du lat azon ban, amely re
Mus so li ni és Ci a no is szá mí tott, és amely re po li ti kai stra té giá ju kat ala -
poz ták, nem kö vet ke zett be: a spa nyol in ter ven ció olyan lett az olasz
kül po li ti ka szá má ra, mint a fu tó ho mok.
Az olasz tá mo ga tás legerô sebb té nye zô je a lé gie rô volt. Mintegy ötezer

ka to na szol gált a Mal lor cán ál lo má so zó Le gio ná rius Lé gie rô kötelé ké -
ben. In nen fel száll va az ola szok rend sze re sen zak lat hat ták a köz tár sa -
sá giak ha jóit, va la mint por tyá zá saik kal ré mü let ben tar tot ták Bar ce lona
és Va len cia pol gá ri la kos sá gát.35 Mus so li ni szá má ra stra té giai lag is fontos
volt, hogy lé gie re je egy ré sze a Ba leár-szi ge te ken le he tett, hi szen egy
európai há bo rú ese tén a mal lor cai olasz erôk könnyû szer rel tá mad -
hatták vol na az észak- af ri kai gyar ma ti had tes te ket szál lí tó fran cia kon -
vo jo kat is.36

Az olasz in ter ven ció ka to nai vo nat ko zá sai nak rész le tes elem zé se nélkül
is ér de mes kiemel ni az olasz fa siz mus és a spa nyol na cio na lis ta tá bor
há bo rús stra té giá ja kö zöt ti je len tôs kü lönb sé get. Fran co és Mus so li ni
kö zött e te kin tet ben jó for mán so ha nem volt egyetér tés. Az olasz dik tá -
tor gyor san – mi nél ke ve sebb anya gi és em ber ál do zat tal – akar ta ki vívni
a gyô zel met. Fran co el len ben fo ko za to san, mé ter rôl mé ter re ha lad va
szán dé ko zott meg hó dí ta ni Spa nyolor szá got.37

Egyéb ként Hit ler is ha son ló stra té giát val lott. Jól le het tá mo gat ta a fel -
ke lô ket, iga zá ból nem tett sem mit a gyors gyô ze le mért. Szá má ra az Ibé -
riai-fél szi ge ten kiala kult krí zis igen hasz nos volt, egy részt mert sa ját ka -
to nai ter vei rôl né mi leg el te rel te a nem zet kö zi fi gyel met, más részt mert
a spa nyol há bo rú ala po san fel for gat ta az eu ró pai ha tal mi vi szo nyo kat,
s az el hú zó dó ibé riai konflik tus hosszú idô re le köt ve tar tot ta po ten ciá -
lis po li ti kai és ka to nai el len fe lei nek a fi gyel mét.38

A fen tebb em lí tett spa nyol és olasz fel fo gás be li kü lönb ség több konflik -
tust is elôidé zett a had ve ze tés dön té sei ben. A pol gár há bo rú alat ti el sô
na gyobb súr ló dás ra a gu a da la ja rai üt kö zet (1937. már cius) kap csán ke -
rült sor. Ez víz vá lasz tó ese mény volt a spa nyol–olasz kap cso la tok ban.39

35 An thony BE E VOR: i. m. 332.
36 Uo. 537.
37 Paul PRE STON: Fran cis co Fran co. La lun ga vi ta del Cau dil lo.Mon da do ri, Mi la no, 1997. 243.; Gi an lu ca AND -

RÉ: L’in ter ven to in Spa gna e la po li ti ca este ra fas ci sta. In: Ita lia y la gu er ra ci vil es pañola. Sim po sio ce -
le bra do en la Es cu e la Es pañola de Hi sto ria y Ar qu e o lo gía de Ro ma. CSIC–Cent ro de Estu di os Hi stó ri cos,
Mad rid, 1986. 18.

38 Stan ley G. PA Y NE: i. m. 133., 141., 281.
39 Paul PRE STON: i. m. 227–240.; An thony BE E VOR: i. m. 344–362.; Mor ten HEI BERG: i. m. 96–98.; OR MOS Má -
ria: Mus so li ni. II. k. Pol gart, Bu da pest, 2000. 420–421.
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A csa ta az ola szok el sô nagy ve re sé ge volt. Az olasz had ve ze tés azonban
vo na ko dott elis mer ni sa ját hi bá ját, és igye ke zett a spa nyol pa rancsnokok -
ra há rí ta ni a fe le lôs sé get. Mint ahogy az a ró mai ma gyar kö vet, Villani
Fri gyes je len té sé bôl ki tû nik, Ci a no nem lep lez te a spa nyol ha di szel lem -
mel szem be ni meg ve té sét. Mus so li ni ve jé nek egyér tel mûen az volt a vé -
le mé nye, hogy a spa nyo lok, ahol le het, igye kez nek ma gu kat tá vol tar -
ta ni a harc tól, „mely ben ki zá ró lag ide gen ka to nák vesz nek részt”.40 Az
ola szok nak a spa nyol had ve ze tés sel szem be ni meg ve té se több ké sôb bi
je len tés bôl41 is ki tû nik. Az is jel lem zô volt, hogy ka to nai si ke rek ese tén
az ola szok haj la mo sak vol tak a di csô sé get ki zá ró lag sa ját gyô zel müknek
beál lí ta ni. Ez a kér ke dô ma ga tar tás nem egy szer vissza tet szést vál tott ki
nem csak a fel ke lô had se reg spa nyol ka to nái ból, de had ve ze té sük bôl is.42

Gu a da la ja ra után a CTV-t át szer vez ték és új fô pa rancs no kot ne vez -
tek ki, Et to re Ba sti co sze mé lyé ben. A gu a da la ja rai üt kö zet nek dip lo má -
ciai ki ha tá sa is volt. Ad dig Olaszor szá got Ro ber to Can ta lu po kö vet kép -
vi sel te Spa nyolor szág ban. Nem sok kal az olasz ku darc után azon ban a
dip lo ma tát vissza hív ták Ró má ba. Ér de kes meg vizs gál ni en nek vissz -
hang ját a ma gyar ira tok ban is. Wo di a ner 1937. má jus 1-jén írt je len -
tésé ben43 be szá mol ar ról, hogy a spa nyo lok Can ta lu po le vál tá sát egy -
értel mûen a gu a da la ja rai ve re ség kö vet kez mé nye ként, és a nagy kö vet
en ge det len sé ge ként ér tel mez ték. Ez utób bit az zal ma gya ráz ták, hogy
Can ta lu po nem volt haj lan dó vég re haj ta ni a Fran có tól ka pott uta sí tást,
mely sze rint agyon kel lett vol na lö vet nie a ve re sé gért fe le lôs olasz tá bor -
no ko kat. Wo di a ner sze rint azon ban ezek a hí rek megala po zat la nok, sôt
„gye re kes ki ta lá ciók”. Va ló szí nûbb nek tart ja, hogy Can ta lu pó nak
Rober to Fa ri nac ci val – az egyik leg ra di ká li sabb fa sisz ta po li ti kus sal és
új ság író val – le he tett össze tû zé se, s en nek ered mé nye ként ke rül he tett sor
me nesz té sé re.
A gu a da la ja rai ve re ség után meg szûnt az ola szok ka to nai ön ál ló sá ga.

A Le gio ná rius Lé gie rôt a né met Con dor- lé gió köz pon ti ve ze té se alá ren -
del ték; ön ál lóan nem in dít hat tak tá ma dást a spa nyo lok be leegye zé se
nél kül. Gu a da la ja ra azon ban nem csak ka to nai ku darc volt, ha nem az
olasz fa siz mus el sô iga zi és ki ma gya ráz ha tat lan ve re sé ge is. In nen tôl
kezd ve Mus so li ni nem tit kolt spa nyolor szá gi cél ja a re vans volt.44 Elvileg
ugyan volt le he tô ség ar ra, hogy Olaszor szág vissza vo nul jon a spa nyol

40 MOL K-63. 275. cs. 1937. 29/1. Ró ma, 1937. már cius 29. Vil la ni Ká nyá nak (51/ pol.-1937).
41 Uo. Ró ma, 1937. no vem ber 22. Sza bó Kál mán a m. kir. hon véd ve zér kar fô nö ké nek (706/455).
42 Uo. Lissza bon, 1937. szep tem ber 18. Wo di a ner Ká nyá nak (64/ pol.-1937).
43 Uo. Lissza bon, 1937. má jus 1. Wo di a ner Ká nyá nak.
44 OR MOS Má ria: i. m. 417–429.
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há bo rú ból, Mus so li ni azon ban már túl sá go san el kö te lez te or szá gát: egye -
ne sen presz tízs kér dés sé vált szá má ra a spa nyol ügy. A hát ra arc egyér -
tel mû lett vol na a ve re ség elis me ré sé vel.45

A spa nyol fu tó ho mok ban egy re mé lyebb re süllye dô Olaszor szág ag go -
dal mait jól meg vi lá gít ják Ga le az zo Ci a nó nak az 1937 vé gé rôl, 1938 elejé -
rôl szár ma zó nap ló be jegy zé sei. Az olasz kül ügy mi nisz ter jól ér zékel te, hogy
Hit ler tak ti kai cél jai szem pont já ból hasz nos volt szá má ra az ola szok nagy -
mér té kû le kö tött sé ge a spa nyol konflik tus ban. Ek kor már az olasz ve ze -
tôk is a spa nyol ka land mie lôb bi be fe je zé sét sze ret ték volna elér ni.46

Az olasz tá bor no ko kat rend kí vül ide ge sí tet te, hogy a spa nyo lok had -
mû ve le ti kér dé sek ben ügyet sem ve tet tek a ta ná csaik ra. Az olasz had -
ve ze tés vé le mé nye sze rint a spa nyo lok, ahe lyett hogy nyo mul ná nak elôre,
csak elap róz zák ere jü ket. A há bo rú mie lôb bi be fe je zé sét kí ván ták, mert
így to váb bi sú lyos anya gi ter hek tôl men te sül tek vol na – kom men tál ja
egy ma gyar dip lo má ciai je len tés.47

Az olasz–spa nyol súr ló dá sok el le né re a kül föld még úgy ér zé kel te,
hogy Mus so li ni ha tal mi fö lény ben van, és ha a pol gár há bo rú a nem ze -
tiek gyô zel mé vel zá rul na, Olaszor szág olyan be fo lyás sal lesz a Fran co-
kor mány ra, hogy azt Fran ciaor szág nem tûr he ti. Mint ahogy nem fogja
megen ged ni azt sem, hogy „a Ba le á ro kon, ahol olasz mág ná sok már
most össze vá sá rol tak min den tal pa lat nyi te rü le tet, Olaszor szág le gyen
az úr” – szá mol be Vil la ni Fri gyes ró mai ma gyar kö vet a szov jet nagy -
kö vet tel, Stejn nel foly ta tott be szél ge té sé rôl. Lát hat juk te hát, hogy Berneri
Mus so li ni ter vei rôl összeál lí tott dosszié ja igen megala po zott volt, és nemzet -
 kö zi szin ten is ko mo lyan tar tot tak a Du ce spa nyolor szá gi tér nye ré sé tôl.
Ha ez be kö vet ke zik, egy fran cia–olasz há bo rú ve szé lye is fennállt volna.48

Az olasz és a spa nyol had ve ze tés kö zöt ti fe szült ség ál lan dó sult, sôt
vol tak pil la na tok, ami kor még fo ko zó dott is. Ilyen mo men tum volt pél -
dául a köz tár sa sá gi had erô utol só nagy tá ma dó had mû ve le te, az eb rói
csa ta (1938. jú lius 25.–no vem ber 16.), amellyel pár hu za mo san Eu ró pa
fi gyel mét a Hit ler ki rob ban tot ta cseh szlo vák vál ság kö töt te le. Ez ag go -
da lom mal töl töt te el Fran cót, és né mi re ményt éb resz tett a köz tár sa sá -
giak ban. Ha ugyanis ek kor kon ti nen tá lis há bo rú rob bant vol na ki Euró -

45 Mor ten HEI BERG: i. m. 98.
46 Ga le az zo CI A NO: Di a ries 1937–38. Od hams Press, Lon don, 1952. 64–65. (Ôt idé zi GÖ MÖ RI End re: i. m. 41.)
47 MOL K-63. 275. cs. 1937. 29. Spa nyolor szág, ál ta lá nos kül po li ti ka, 3. Ró ma, 1937. no vem ber 22. Sza bó
Kál mán a ma gyar ki rá lyi hon véd ve zér kar fô nö ké nek (706/455 k.a.-1937).

48 MOL K-63. 97. cs. 1938. 11/27. Fran ciaor szág, fran cia–olasz vi szony, 49–50. Ró ma, 1938. áp ri lis 9. Vil -
la ni Fri gyes je len té se (60/pol.-1938).
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pá ban, ak kor a köz tár sa sá gi ol dal nyil ván va lóan részt vett vol na az
olasz–né met csa pa tok le kö té sé ben, s ez zel el nyer het ték vol na a nyu ga ti
kor má nyok tá mo ga tá sát. Fran co ek kor két olyan lé pést tett, ami vel
egyál ta lán nem nyer te el sem az ola szok, sem a né me tek ro kon szen vét.
Egy részt dek la rál ta or szá ga sem le ges sé gét egy le het sé ges eu ró pai konflik -
tus ban; más részt kö zöl te, hogy há bo rú ese tén sem a spa nyol te rü le ten
har co ló olasz, sem a né met ka to nák nem kö ze lít he tik meg a fran cia ha -
tárt száz har minc ki lo mé te ren be lül. Ci a no egye ne sen un do rí tó nak ti tu -
lál ta Fran co vi sel ke dé sét eb ben a hely zet ben, hoz zá fûz ve, hogy „Olaszor -
szág hô si ha lot tai meg for dul nak a sír juk ban”.49

Összes sé gé ben az olasz se gít ség mér té ke – bár kü lön bö zô for rá sok
más-más ada tok kal szol gál nak – elér te a nyolc és fél mil liárd lí rát,50 ka -
to nák te kin te té ben pe dig az egy adott idô pont ban a Spa nyolor szág ban
har co ló leg több olasz ka to na szá ma öt ven–nyolc van ezer fô kö zött moz -
gott.51 Össze ha son lí tás képp, a né met ka to nai lét szám so sem ha lad ta
meg a tíz ezer fôt.52 Olaszor szág kö zel négy ezer ha lot tat ha gyott ma ga
után a fél szi ge ten, és ti zen két ezer se be sül tet szál lí tott ha za.53 Ez a je len -
tôs mér té kû anya gi és ka to nai hoz zá já ru lás in do kol ja a kér dést: va jon
Olaszor szág mi lyen ka to nai fel ké szült ség gel lé pett vol na be a má so dik
vi lág há bo rú ba, ha azt nem elôz te vol na meg a spa nyol pol gár há bo rús
beavat ko zás. Több tör té nész – kö zöt tük Co ver da le és Za nus si –, hogy
ment sé get ta lál jon Olaszor szág má so dik vi lág há bo rús ve re sé gé re, úgy
vé li, hogy a Spa nyolor szág ban be ve tett olasz ha die rô ele ve elavult volt,
ezért úgy sem vet ték vol na hasz nát a vi lág há bo rú ban. Sa las Lar ra zá bal
sze rint is az ola szok olyan tech ni kát hasz nál tak Spa nyolor szág ban, mely -
nek egy mo dern há bo rú ban nem sok ke res ni va ló ja lett vol na, vagyis

49 Ga le az zo CI A NO: Di a ries. I. m. 163. (Ôt idé zi GÖ MÖ RI End re: i. m. 46.)
50 Vil la ni Fri gyes je len té sé ben kö zel tíz mil liárd lí rás adós ság ról ír. MOL K-63. 98. cs. 11/32. Fran ciaor szág,
fran cia–spa nyol vi szony, 44–45. Ró ma, 1939. feb ruár 22. Vil la ni szi go rúan bi zal mas je len té se (38/pol.-1939)

51 Mor ten HEI BERG: i. m. 183.; OR MOS Má ria: i. m. 429.; GÖ MÖ RI End re: i. m. 49. A MOL irat anya gai kö zött ta -
lál ha tó olyan do ku men tum is, mely ar ról szá mol be, hogy Mus so li ni sok kal több ka to nát is ké pes lett vol -
na moz gó sí ta ni, még a há bo rú utol só sza ka szá ban is. Vil la ni 1939. ja nuár 26-i je len té sé ben ar ról ír, hogy
a Du ce el ren del te az 1901-es ko rosz tály ka to nai be hí vá sát, mely nek ered mé nye ként hat van ezer rel több
em ber fog Olaszor szág ban fegy ver ben áll ni. Olasz ka to nai kö rök sze rint azon ban ez az adat eléri a két -
száz ez ret is. Ez zel Mus so li ni szán dé ka fi gyel mez tet ni Fran ciaor szá got, hogy beavat ko zás ese tén az olasz
had se reg gel fog ja ma gát szem ben ta lál ni. MOL K-63. 98. cs. 11/27. Fran ciaor szág, fran cia–olasz vi szony,
136–137. Ró ma, 1939. ja nuár 26. Vil la ni szi go rúan bi zal mas je len té se (15/pol.-1939). Legutób bi köny vé -
ben Pa y ne negy ven ki lenc ezer fô ben összeg zi az olasz ka to nák lét szá mát. (PA Y NE: i. m. 133.)

52 GÖ MÖ RI End re: i. m. 26. A kül föl di in ter ven ciós je len lét szám be li össze ha son lí tá sát rész le te sen lásd még
Hugh THO MAS: i. m. II. k.t 1040–1053. Olaszor szág ra vo nat ko zó ré szek: 1042., 1045–1046. és 1053.

53 OR MOS Má ria: i. m. 429.
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a pol gár há bo rú volt ezek nek a gé pek nek a hattyú da la.54 Má sok – köztük
Hei berg – in kább azt hang sú lyoz zák, hogy Mus so li ni pir ru szi gyô zel me
Spa nyolor szág ban ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyek kel járt mind Olaszor -
szág ka to nai, mind gaz da sá gi fel ké szült sé gé re néz ve. Vé le mé nyem sze -
rint azon ban mind két né zet erô sen hi po te ti kus, te kint ve, hogy Olaszor -
szág má so dik vi lág há bo rú ban el szen ve dett ve re sé gé nek hát te re sok kal
össze tet tebb, mint sem leegy sze rû sít he tô vol na a pol gár há bo rús in ter -
ven ció anya gi vesz te sé gei re.
Mus so li ni nek a fegy ve res beavat ko zá son kí vül más esz kö ze is volt Spa -

nyolor szág olasz ér de kek tôl va ló füg gô sé gé nek a fo ko zá sá ra. Ez a fa si -
zá ló dás fo lya ma tá nak sür ge té se volt, mely már ko ráb ban, Pri mo de Rivera
dik ta tú rá ja alatt is je len volt a Du ce po li ti ká já ban. Hei berg szá mos olyan
ira tot vizs gált meg, me lyek bi zo nyít ják az olasz fa siz mus és a spa nyol
Fa lan ge kö zöt ti szo ros együtt mû kö dést. Do ku men tu mok ta nú sít ják pél -
dául, hogy Mus so li ni anya gi lag is tá mo gat ta a spa nyol jobb ol da li szerve -
ze tet ha vi öt ven ezer lí ra összeg gel, egé szen 1936 ele jéig. Az olasz fasizmus
ha tá sát Co ver da le és Ren zo de Fe li ce ugyan nem tart ja fô mo tí vum nak
a pol gár há bo rús in ter ven ció in dí té kai kö zött, az ideo ló giai ha son ló sá -
gok ról azon ban még sem fe led kez he tünk meg.55

Vizs gál juk meg pél dául a Du ce 1932-es be szé dé nek egy ré szét: „… a
hu sza dik szá zad a fa siz mus szá za da lesz, s Olaszor szág har mad szor is
az em be ri ci vi li zá ció ve ze tô jé vé vá lik… Anél kül, hogy pró fé ták len nénk,
ki mond hat juk, hogy Eu ró pa tíz esz ten dô alatt meg fog vál toz ni… Tíz
év alatt Eu ró pa fa sisz ta lesz, vagy fa si zá lód ni fog. A mai ci vi li zá ció el -
lent mon dá sát csak egy mó don old hat juk fel: Ró ma tu dá sá val és dokt -
rí ná já val.”56 Ezek a sza vak min den két sé get ki zá róan alá tá maszt ják,
hogy a fa siz mus ter jesz té se igen erô sen mo ti vál hat ta te hát a spa nyolor -
szá gi olasz in ter ven ciót is.
Mus so li ni te hát a fa sisz ta ideo ló giát ki hasz nál va, Fran có ra is igye ke -

zett nyo mást gya ko rol ni. Azon túl, hogy egy fa sisz ta spa nyol re zsim poli -
ti kai sta bi li tást je len tett vol na Olaszor szág szá má ra a Föld kö zi-ten ger
me den cé jé ben, Mus so li nit a fa siz mus erô tel jes spa nyolor szá gi ter jesz té -
sé ben még az is mo ti vál hat ta, hogy a fa siz mus ex port ja erô sí tet te vol na

54 Je sus Ma ria SA LAS LAR RA ZÁ BAL: Eva lu a ci ón téc ni ca del ma te ri al ita li a no uti li za do en Es paña. In: Ita lia y la
gu er ra ci vil es pañola, Sim po sio ce le bra do en la Es cu e la Es pañola de Hi sto ria y Ar qu e o lo gía de Ro ma. I. m.
117–153. – Sa las Lar ra zá bal ese té ben min de ne set re szük sé ges fi gye lem be ven nünk, hogy a ki vá ló történész
a fel ke lô had se reg lé gie re jé nek tá bor no ka volt, így ez eset ben ta lán „kar co lá sok” es tek az ob jek ti vi tá sán.

55 Az olasz fa siz mus spa nyolor szá gi ha tá sá ról lásd rész le te seb ben Mor ten HEI BERG: i. m. 153–167.
56 Mus so li ni 1932. ok tó ber 25-i, mi lá nói be szé dé ben el hang zott gon do la tok. Be ni to MUS SO LI NI: Ope ra Omnia.
La Fe ni ce, Fi ren ze, 1958. 25. k. 147. (Idé zi Mor ten HEI BERG: i. m. 154.)
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sa ját imá zsát. Leg fon to sabb in dí ték nak azon ban két ség te le nül azt tekint -
het jük, hogy Mus so li ni ab ban bí zott: a spa nyol fa si zá ló dás sal bi zo nyos
mér ték ben el lenôr zés alatt tart hat ja majd a spa nyol bel- és kül po li ti kát.
Ami kor 1938-ban Fran co vég sô gyô zel me már egy re va ló szí nûbb lett,

az ola szok azon kezd tek gon dol koz ni, hogy a to váb biak ban ho gyan ôriz -
zék meg be fo lyá su kat a spa nyol po li ti ká ban. Az olasz ideo ló giai rend -
szer konk rét ha tá sát jól nyo mon kö vet het jük a spa nyol Fu e ro del Tra -
ba jo szö ve gén, mely egyér tel mûen az olasz Car ta del La vo ro pél dá ját
kö vet te. Jól le het a spa nyol saj tó úgy ál lí tot ta be ezt a tör vényt, mint ha
az egy ízig-vé rig nem ze ti ha gyo má nyok ra ala pu ló do ku men tum len ne,
olasz szak ér tôk sze rint a spa nyol alap tör vény nem sok ban kü lön bö zött
az olasz kor po ra ti vi sta mo dell tôl.57

Mus so li ni igye ke zett az ok ta tás ra is ki ter jesz te ni a fa siz mus be fo lyá -
sát. Spa nyol ta ná rok tet tek lá to ga tást Olaszor szág ban, és az olasz fa -
sisz ta ok ta tá si rend szert be mu ta tó kur zu so kon vet tek részt. Meg kez dô -
dött az olasz nyelv ok ta tá sa is a spa nyol ál ta lá nos is ko lák ban, és fel sôbb
po li ti kai kö rök ben is tá mo gat ták, hogy a fran cia he lyett az olasz le gyen
a kö te le zô ide gen nyelv a spa nyol is ko lák ban.58

Az olasz dik tá tor ideo ló giai ter vei el le né re, Mus so li ni nek és Fran có -
nak azon ban egy más sal üt kö zô, ha son ló im pe ria lis ta am bí ciói vol tak a
Föld kö zi-ten ger nyu ga ti me den cé jé re vo nat ko zó lag. Ez már ek kor meg -
mu tat ko zott, aka dályt gör dít ve a két or szág kö zöt ti szo ro sabb ba rá ti vi -
szony kiala kí tá sa elé. A má so dik vi lág há bo rú egy re nö vek vô ka to nai ne -
héz sé gei azután megaka dá lyoz ták Mus so li nit ab ban, hogy szá mot te vô
va lós be fo lyást gya ko rol has son Fran có ra, s a Du ce már sok kal in kább
ri vá list lá tott a spa nyol ve zér ben, mint sem ba rá tot.59

Az olasz in ter ven ció kö vet kez mé nyei, a kap cso la tok 
ala ku lá sa 1939–45 kö zött
Fran co 1936 jú liu sá ban Spa nyolor szág geo po li ti kai sú lyát és hû sé gét
aján lot ta fel Olaszor szág nak az azon na li olasz tá mo ga tá sért cse ré be.
A Du ce élt is a le he tô ség gel, és beavat ko zott a pol gár há bo rú vá szé lesedô
fel ke lés be. Jól le het Mus so li ni nek pon tos el kép ze lé sei még nem vol tak
ar ról, mit nyer het a spa nyol tá bor no kok tá mo ga tá sá val, min de ne set re

57 Mor ten HEI BERG: i. m. 161–162.
58 Uo. 163.
59 Mor ten HEI BERG: i. m. 166–167.
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re mél te, hogy Olaszor szág le he tô sé geit si ke rül je len tô sen ki bô ví te nie a Föld -
 kö zi-ten ger me den cé jé ben, kor lá toz va ez zel Fran ciaor szág moz gás te rét.
Wo di a ner 1939. ja nuá ri je len té sé bôl ki tû nik: az olasz és a né met kor -

mány tisz tá ban volt az zal, hogy a spa nyo lok nem kí ván nak a kö zel jövô -
ben nem zet kö zi konflik tus ban részt ven ni, en nél fog va ak tív szö vet sé ges -
ként nem is le het ne rá juk épí te ni. Mégis re mél ték, hogy egy vi lág mé re tû
há bo rú ese tén a spa nyo lok ve lük szem ben legalább jó aka ra tú sem le ges -
sé get ta nú sí ta nak.60

Még vé get sem ért a pol gár há bo rú, Fran co már fel vil lan tot ta a jö vô -
be li po li ti kai el kép ze lé sét, mely ko ránt sem csen gett egy be Mus so li ni
szán dé kai val. 1939 már ciu sá ban a Cau dil lo már Por tu gá lia fe lé te kin -
tett, s a spa nyol–por tu gál meg nem tá ma dá si szer zô dés („ibé riai pak tum”)
aláírá sá val szo ro sabb ra fûz te or szá ga vi szo nyát az Ang liá val szo ros kap -
cso lat ban ál ló nyu ga ti szom széd já val. Egyéb ként a kor társ por tu gál dip -
lo ma tá nak, Teu to nio Pe rei rá nak az volt a vé le mé nye, hogy Fran co a
pol gár há bo rú vé ge után nem a ten gely ha tal mak kal, ha nem Por tu gá liával
fog kö zös po li ti kai irány ban ha lad ni, s így – anél kül, hogy há lát lan nak
mu tat koz na Olaszor szág gal vagy Né metor szág gal szem ben – nem fog
olyan megál la po dást köt ni, amely kor lá toz ná dön té si sza bad sá gá ban.
A Cau dil lo há lá ja ezért in kább ideo lo gi kus té ren és nem szo ros po li tika
együtt mû kö dés ben fog ki fe je zôd ni. Pe rei ra vé le mé nye sze rint Sa la zar
„nem túl ri deg gu ver na men tá lis rend sze re” job ban meg fe lel a spa nyol
nép ka rak te ré nek, mint a fa siz mus vagy a nem ze ti szo cia liz mus. Úgy
látta, hogy Fran co feb ruár 27-i be szé dé ben nem vé let le nül aposzt ro fál -
ta az ôt se gí tô ha tal ma kat az aláb bi mó don: „A por tu gál test vér, a sze -
re tett Olaszor szág és a ba rá ti Né metor szág.” A por tu gál dip lo ma ta sze -
rint a jel zôk és a sor rend is egy egész kül po li ti kai prog ra mot tük röz nek.61

Az, hogy a Du ce mennyi re nem tud ta csat lós or szág gá ten ni Spa nyolor -
szá got, és hosszú tá von mi lyen ke vés elô nye szár ma zott az in ter ven ció -
ból Olaszor szág nak, va ló já ban csak a má so dik vi lág há bo rú kö vet ke zô
évei ben fog ki de rül ni. Összes sé gé ben azon ban el mond ha tó, hogy Musso -
li ni re mé nyei szer te fosz lot tak. A se gít ség nyúj tás el le né ben nem tu dott
je len tôs be fo lyást gya ko rol ni a pol gár há bo rú utá ni spa nyol bel po li ti ká -
ra, il let ve gaz da sá gi lag sem si ke rült hasz not húz nia a la tin test vér bôl.
Sôt, mint ha in kább Fran co tu dott vol na profi tál ni Mus so li ni el hi bá zott

60 MOL K-63. 98. cs. 11/32. Fran ciaor szág, fran cia–spa nyol vi szony, 47–49. San Se ba sti an, 1939. ja nuár
22. Wo di a ner ügy vi vô szi go rúan bi zal mas je len té se (4/pol.-1939).

61 MOL K-63. 225. cs. 26/32. Por tu gá lia, por tu gál–spa nyol vi szony, 354–356. San Se ba sti an, 1939. már cius
16. Wo di a ner ügy vi vô Csá ky Ist ván kül ügy mi nisz ter nek.
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ka to nai dön té sei bôl. Spa nyolor szág egy lé pés sel min dig Olaszor szág mö -
gött bal la gott, és eb bôl a vá ra ko zó ál lás pont ból jól lát hat ta az olasz lé -
pé sek kö vet kez mé nyeit, me lyek ta nul sá gait nem ha bo zott le von ni.
1939. szep tem ber 4-én Spa nyolor szág hi va ta lo san dek la rál ta sem le -

ges sé gét. A spa nyol po li ti ku sok közt azon ban a sem le ges ség nek több -
féle ár nya la ta lé te zett. Vol tak olya nok (pél dául Gó mez- Jor da na62), akik
a tel jes sem le ges ség mel lett száll tak sík ra, de olya nok is (köz tük ma ga
Fran co és Ser ra no Suñer63), akik csak a meg fe le lô pil la nat elér ke zé sé re
vár tak, hogy ki hasz nál has sák a kö rül mé nye ket. Szep tem ber 6-án Franco
meg kap ta Mus so li ni vá la szát a spa nyo lok dön té sé re vo nat ko zó lag, s eb -
ben vi lá go san ki de rült Olaszor szág konflik tus sal szem be ni ál lás pont ja
is: „…tel jes mér ték ben el fo ga dom a sem le ges ség hi va ta los dek la rá lá sát,
és úgy vé lem, a há bo rú vé géig meg fog ja tud ni ezt ôriz ni. Bi zo nyá ra is -
me ri azt az olasz ki je len tést, mely sze rint Olaszor szág sem mi lyen ka to -
nai kez de mé nye zést nem fog ten ni. Meg pró bá lom tar ta ni ma gam eh hez
a ve zér elv hez, azon ban az ese mé nyek elô re ha lad tá val adód hat olyan
hely zet, mely en nek felülvizsgálatára kény sze rít het.”64 – ír ta a Du ce.
Mus so li ni tud ta, hogy Olaszor szág nem ma rad hat tá vol hosszú ideig

a konflik tu stól. Az olasz ál lás pont vál to zá sá ról a Du ce két hó nap pal or -
szá ga had ba lé pé se elôtt ér te sí tet te is a spa nyol ve ze tôt: „Meg gyô zô dé -
sem, hogy a há bo rú egy re ke mé nyebb lesz, és hogy a sem le ge sek hely -
ze te egy re ne he zeb bé fog vál ni… Ami Olaszor szá got il le ti, hosszú tá von
el ke rül he tet len lesz a had ba lé pé se, és ami kor ez be kö vet ke zik, Né metor -
szág ol da lán fog ja ezt meg ten ni.”65

Olaszor szág had ba lé pé se kor (1940. jú nius 10.) Spa nyolor szág is nem
had vi se lô ál lás pont ra mó do sí tot ta ad di gi sem le ges sé gét, s er rôl Fran co
tá jé koz tat ta is az olasz dik tá tort: „Már is me ri je len le gi hely ze tünk okait.
En nek el le né re, ami kor az Ön nem ze te be lé pett a há bo rú ba, úgy dön -
töt tem, hogy vál toz ta tunk a ko ráb bi ter mi nu so kon, olyan ér te lem ben,
hogy a je len le gi sem le ges sé gi dek la rá ciót a nem had vi se lô po zí ció ra cse -
rél jük”66 – ír ta a Cau dil lo. A nem had vi se lés dek la rá lá sa után azon ban
a spa nyol had ba lé pés re vé gül is nem ke rült sor. A né me tek ugyan az
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62 Fran cis co Gó mez- Jor da na 1942–44 kö zött töl töt te be a spa nyol kül ügy mi nisz te ri posz tot. An gol ba rát mo -
nar chis ta po li ti kus ként nagy részt ne ki volt kö szön he tô, hogy Spa nyolor szág sem le ges sé ge felerô sö dött
a szö vet sé ge sek észak- af ri kai part ra szál lá sa után. Jor da na va ló ban meg ha tá ro zó po li ti ku sa volt a korszak -
nak, ezért a tör té né szek az 1942-es esz ten dô kül po li ti kai irány vál tá sát gyak ran Jor da na- for du lat ként említik.

63 Ser ra no Sueñer Fran co só go ra volt, 1940–42 kö zött állt a kül ügy mi nisz té rium élén.
64 DDI, IX. so ro zat, I. k. 37. Mus so li ni le ve le Fran có nak. Ró ma, 1939. szep tem ber 6.
65 DDI, IX. so ro zat, II I. k. 623–624. Mus so li ni le ve le Fran có nak. Ró ma, 1940. áp ri lis 8.
66 DDI, IX. so ro zat, IV. k. 630. Fran co le ve le Mus so li ni nak. Mad rid, 1940. jú nius 10.



olasz se gít sé get ki hasz nál va is igye kez tek nyo mást gya ko rol ni a Caudilló -
ra, ám a két la tin dik tá tor kö zöt ti sze mé lyes ta lál ko zó (Bor dig he ra, 1941.
feb ruár 12.) sem tud ta Fran cót rá bír ni a há bo rú ba va ló be lé pés re. Spa -
nyolor szág nem had vi se lô stá tu sa tö ké le te sen meg fe lelt Fran co hin ta po -
li ti ká já nak.
Az olasz–spa nyol re lá ció te kin te té ben dip lo má ciai lag a leg bo nyo lul -

tabb pe rió dus két ség te le nül Mus so li ni bu ká sa és a sa lói köz tár sa ság
megala ku lá sa utá ni idô szak volt.67 A né met ér de kek nek alá ren delt fasisz -
ta báb ál lam mal pár hu za mo san Olaszor szág ban megala kult a hi va ta los
ki rá lyi kor mány is, Piet ro Ba dog lio ve ze té sé vel. Eb ben a kao ti kus diplo -
má ciai hely zet ben Fran co mind két kor mánnyal fenn tar tot ta a dip lo má -
ciai kap cso la to kat, be bi zo nyít va, mennyi re jó tak ti kus és stra té ga.
Mus so li ni ha lá la után új kor szak kez dô dött az olasz–spa nyol dip lo -

má ciá ban. A spa nyo lok ban (a gyôz te sek tá bo rá ban) élt ugyan még némi
szim pá tia az ola szok iránt, ez utób biak azon ban tel jes meg ve tés sel tekin -
tet tek az új Spa nyolor szág ra. En nek oka bi zo nyá ra az le he tett, hogy úgy
vél ték: Fran co so dor ta Mus so li nit Hit ler kar jai kö zé, vagyis a spa nyol
pol gár há bo rú nél kül a Du ce egé szen más kül po li ti kai irányt vá laszt ha -
tott vol na.
Az új nagy kö ve tek68 ki ne ve zé sé vel a fel szí nen nor ma li zá ló dott a diplo -

má ciai vi szony a két or szág kö zött. En nek el le né re a pol gár há bo rú örök -
sé ge tar tós és ki tö röl he tet len moz za nat ma radt mind két nép tör té ne ti
em lé ke ze té ben. A de mok ra ti kus Olaszor szág gal új fe je zet kez dô dött nem
csak az ola szok tör té ne té ben, ha nem az olasz–spa nyol dip lo má ciai kap -
cso la tok ban is.
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67 A ket tôs dip lo má cia kér dé sé rôl rész le te seb ben KA TO NA Esz ter: A ket tôs dip lo má cia prob lé má ja. Spa -
nyol–olasz kap cso la tok 1943 és 1945 kö zött. Külügyi Szem le, 2010/3. 157–168.

68 Olasz rész rôl Tom ma so Gal la ra ti Scot ti töl töt te be a nagy kö ve ti posz tot, Fran co pe dig Jo sé An to nio San -
gró niz y Cast rót küld te Ró má ba nagy kö vet nek.


