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A spanyol semlegesség kérdése a második világ-
háborús Amerika-közi diplomáciában
Virágh Anna

Ignacio de Lojendio e Irure 1944. október 26-án „Az Egyesült Államok külpolitikája 
a második világháború után” címmel tartotta a spanyol külügyminisztérium 
Diplomataképző Intézetének (Escuela Diplomática) hagyományos félévnyitó előadá-

sát. A nemzetközi jog elismert szakértője a Brett on Woods-i konferencia nyomán formá-
lódó új nemzetközi rendszer kontextusában vizsgálta az Egyesült Államok külpolitiká-
jának perspektíváit, különös tekintett el a latin-amerikai országokra.1 Lojendio e Irure 
azt is hangsúlyozta, a világháború utáni új világrendben a spanyol diplomáciának az 
„őszinteség politikáját” kell követnie, a spanyol külpolitikát egységes, az objektív nem-
zetközi tényezőket fi gyelembe vevő alapokra kell helyezni.2

A Franco-korszak kutatója számára szembeötlő, hogy Lojendio e Irure előadása a 
spanyol külpolitika egyik jelentős fordulópontján hangzott  el. A világháború első 
éveinek nyíltan tengelybarát (bár névlegesen semleges) irányultságát a szövetségesek 
előretörése és Francisco Franco tábornok hatalmának fokozódó centralizálása követ-
keztében – melynek eredményeként a Falange állampárt külpolitikai befolyása jelen-
tősen csökkent3 – 1943–44-re óvatos szövetséges-barát orientáció váltott a fel. A fasiszta 
Németország és Olaszország támogatásával hatalomra került Franco-rezsim hosszú 
távú fennmaradásának alapvető feltétele volt, hogy kivédje a nyugati demokráciáknak 
a rendszer megdöntésére irányuló kísérleteit, és nemzetközi megítélésének javításával 
hozzáférést nyerjen a polgárháborús pusztítás után létfontosságúvá vált nyugati hite-
lekhez.4 A világháborúból győztesen kikerülő nyugati nagyhatalmak és szövetségeseik 
azonban nem hunytak szemet a francóista rezsim „eredendő bűne”, hatalomra jutásá-
nak körülményei felett , és az ország második világháborús tengelybarát politikáját sem 
lehetett  felülírni a semlegesség propagandadiskurzusával, valamint a szövetségesek-
nek nyújtott  engedményekkel. Így a második világháború után konszolidálódó nem-
zetközi rendszerben Spanyolország igen kiterjedt nemzetközi diplomáciai karanténba 
került: nem nyert felvételt az ENSZ-be, és a Marshall-terv gazdasági előnyeiből sem 
részesült.
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Jelen tanulmány a State Department korabeli forrásainak felhasználásával azt mutat-
ja be, hogyan jelent meg és milyen kezdeményezéseket váltott  ki a spanyol semlegesség 
kérdése a második világháborús Amerika-közi diplomáciában, valamint milyen intéz-
kedéseket hozott  az Egyesült Államok a spanyol politikai- és propagandatevékenység 
visszaszorítására a latin-amerikai országokban.

A francóista Spanyolországnak az 1944-es diplomáciai fordulatot megelőző Latin-
Amerika-politikája eklatáns példája annak, hogy a korabeli spanyol külpolitika jellegét 
mennyire meghatározta a Falange ideológiája, mely nagyon kevés ponton kapcsolódott  
a reálpolitikai megfontolásokhoz. Ugyanakkor a rendszer korlátozott  nemzetközi moz-
gásterében igen felértékelődtek a latin-amerikai kapcsolatok, így nem meglepő, hogy 
a régió országai az Egyesült Államok támogatásával próbáltak nyomást gyakorolni a 
spanyol kormányra annak érdekében, hogy a világháborús konfl iktusban az eredetileg 
képviselt deklarált semlegesség álláspontjához térjen vissza.

Az Amerika-közi diplomácia kezdeményezéseinek vizsgálata előtt  célszerű röviden 
átt ekinteni a második világháborús spanyol semlegesség kérdését, valamint a korabeli 
spanyol Latin-Amerika-politika főbb jellemzőit.

A világháború kitörése előtt  csupán egy hónappal alakult meg az új francóista re-
zsim első békeidős kormánya.5 A polgárháború romjain feszített  tempóban épített  „Új 
Spanyolország” sem politikailag, sem gazdaságilag nem volt olyan helyzetben, hogy 
aktívan, a háborús konfl iktusban való részvétellel támogassa azt a Németországot, 
melynek létrejött ét köszönhett e. Ám Franco tábornok nem kívánta elveszíteni a lehető-
séget, hogy a tengelyhatalmak győzelme esetén részt vehessen Európa és a gyarmatok 
újrafelosztásában. Így 1940 júniusában a kormány bejelentett e, hogy addigi semleges-
sége feladásával, „nem hadviselő félként” a tengelyhatalmak oldalán vesz részt a fegy-
veres konfl iktusban – amely a Falange ideológiájának értelmezésében a végső, kom-
munizmus elleni keresztes hadjárat volt.6 Németország fokozódó nyomásgyakorlása és 
területi ígéretei hatására a spanyol kormány katonák vezett e, ám főként a Falange sora-
iból kikerülő önkénteseket, az ún. Kék Hadosztályt (División Azul) küldte a Barbarossa-
hadművelet támogatására.7 A csapatokat csak 1943 októberében kezdték el kivonni a 
térségből, és a szövetségesek afrikai és európai előretörése nyomán a spanyol kormány 
visszatért a deklarált semlegességhez.8

A spanyol Latin-Amerika-politikát szintén az expanzív, birodalmi elhivatott ságú 
ideológia jellemezte ebben a korszakban. Latin-Amerika hangsúlyos jelenléte azonban 
nem volt új elem a francóista külpolitikában: a spanyol gyarmatbirodalom 1898-as 
összeomlása után a korábbi kormányok intenzív kultúrdiplomáciával igyekeztek 
fenntartani a közös történelmi múlt szellemi kötelékeit, majd – főként a Primo de Rivera-
diktatúra, valamint a Második Köztársaság időszakában – intenzív kereskedelmi 
együtt működés is kezdődött  a latin-amerikai országokkal.9 A francóizmus ideológiájában 
viszont Latin-Amerikára az eljövendő pánhispán birodalom részeként tekintettek; 
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a Falange hispanidad eszméje a spanyolok és a latin-amerikaiak vallási egységét, erkölcsi- 
és sorsközösségét hirdett e – természetesen az Ibériai-félsziget népének birodalomépítő 
vezetésével.10 Az hispanidad ideológiája a külpolitikai gyakorlatban is megjelent: 1940-
ben megalakult a külügyminisztérium szervezeti körébe tartozó Hispanidad Tanácsa 
(Consejo de la Hispanidad), melynek fő feladata a spanyol–latin-amerikai közös kulturális 
örökség ápolása volt. Francisco Franco a United Pressnek adott  nyilatkozatában 
egyértelműen szembeállított a az hispanidad törekvéseit az Egyesült Államok korabeli 
pánamerikai ambícióival: „Mi, spanyolok, nem hideg és protokolláris viszonyt, hanem 
testvéri, lojális együtt működést kínálunk Amerika népének.”11

A kulturális propaganda mellett  a korabeli spanyol külpolitika hatékonyabb eszkö-
zökkel is biztosítani kívánta jelenlétét, valamint a francóista ideológia népszerűsítését a 
latin-amerikai országokban. Még 1937-ben létrejött  a Falange külföldi tagozata, a Falange 
Exterior, melyet a német Auslanddienst mintájára szerveztek meg. Működése kiemelten 
fontos volt a latin-amerikai régióban, hiszen oda érkeztek a legnagyobb számban a pol-
gárháború köztársaságpárti menekültjei, akik az emigrációban is jelentős politikai és 
kulturális tevékenységet folytatt ak, és helyzetük tovább erősített e a nemzetközi közvé-
leményben a francóista Spanyolországról kialakult negatív képet.12 A spanyol polgár-
háború végén, 1939-ben a Falange Exterior latin-amerikai tagozatai tizenhét folyóiratot 
adtak ki a régió fővárosaiban, emellett  vidéken is aktív propagandamunkát végeztek: a 
szervezet korabeli statisztikái szerint egy év alatt  háromszázhetvenezer propagandafü-
zetet és egyéb kiadványt jutt att ak el a latin-amerikai országokba.13

A francóista Latin-Amerika-politika fő jellemzőinek, valamint a második világhá-
borús spanyol semlegesség kérdésének bevezető átt ekintése után a továbbiakban a 
State Department forrásainak bemutatásával azt vizsgáljuk, milyen lépéseket tett  az 
Egyesült Államok és a latin-amerikai országok diplomáciája a második világháború 
alatt  annak érdekében, hogy a francóista propaganda befolyását és ideológiai export-
ját ellensúlyozza a térségben. E kormányok ilyen irányú intézkedései már csak azért 
is fi gyelemre méltóak, mert előrevetítik a hidegháborúra jellemző biztonságpolitikai 
szemléletet, valamint jelzik Spanyolország geopolitikai meghatározott ságából eredő 
stratégiai jelentőségét is. E tényező volt a francóista rezsim számára annak legbiztosabb 
garanciája, hogy az ország – a második világháború utáni diplomáciai bojkott  ellenére – 
idővel a demokratikus nagyhatalmak táborában integrálódhat az új nemzetközi rend-
szerbe, és hozzáférést kap a hosszú távú gazdasági regenerációjához nélkülözhetetlen 
nyugati kölcsönökhöz.

Az Amerika-közi diplomáciai színtéren a második világháború kezdetétől fogva a 
legfontosabb Spanyolországgal kapcsolatos kérdés semlegességének garanciája volt. 
A latin-amerikai kormányok úgy ítélték meg, hatékonyabban tudnának nyomást gya-
korolni a spanyol kormányra, ha az ország és az Egyesült Államok, illetve a latin-ame-
rikai régió államai között  folyó, kétoldalú egyeztetések mellett  közös nyilatkozatban 



172 Külügyi Szemle

Virágh Anna

szólítanák fel a spanyolokat a szigorú semlegesség pozíciójának megőrzésére. Ennek 
érdekében terjesztett e 1940 októberében Costa Rica külügyminisztere az öt közép-ame-
rikai köztársaság együtt es nyilatkozatának tervezetét Cordell Hull amerikai külügy-
miniszter elé. Ebben a spanyol semlegesség stratégiai fontosságának hangsúlyozása 
mellett  javaslatot tett ek arra is, hogy minél több latin-amerikai ország csatlakozzon a 
kezdeményezéshez.14 Hull válaszában méltatt a az indítványt, és úgy fogalmazott , a kö-
zös nyilatkozat hatékony kiegészítője lehetne a spanyol semlegesség garantálását célzó 
amerikai lépéseknek. Ugyanakkor arra mutatott  rá, hogy eredményesebb lenne, ha a 
latin-amerikai kormányok külön-külön tárgyalnának Franco kormányzatával, mivel 
csaknem lehetetlennek találta, hogy a térség országai közös álláspontot tudnának ki-
alakítani a kérdéskörben.15 Hull reálisan szemlélte a helyzetet, hiszen 1940 végére úgy 
tűnt, Costa Rica kezdeményezésének nem lesznek kézzelfogható eredményei: az ország 
új külügyminisztere, Mario Echandi a következőképpen nyilatkozott  egyesült államok-
beli kollégájának: „Mivel a latin-amerikai szubkontinens országai nem tudtak egységes 
álláspontot kialakítani a spanyol semlegesség támogatásának kérdésében, a jövőben 
Costa Rica elzárkózik bármilyen hasonló kezdeményezés vezetésétől.”16

Az első latin-amerikai kollektív kezdeményezés tehát kudarccal zárult. 1941-től azon-
ban a tengelyhatalmak – főként Németország – egyre nagyobb nyomást gyakoroltak 
Spanyolországra annak mielőbbi hadba lépése érdekében. Ekkor az Egyesült Államok 
vetett e fel a spanyol semlegességet támogató, közös latin-amerikai nyilatkozat lehető-
ségét. A kezdeményező szerepet a régóta regionális nagyhatalmi ambíciókkal rendel-
kező és a francóista Spanyolországgal rendkívül jó kapcsolatokat ápoló Argentínának 
szánta. Az Egyesült Államok Buenos Aires-i nagykövetének küldött  utasításaiban Hull 
jelezte: „Bár kormányunk nem tartja valószínűnek, hogy a latin-amerikai államok kö-
zös nyilatkozata bármilyen hatással lenne a spanyol kormány viselkedésére, ... fel kell 
mérni, hogy az argentin diplomácia hajlandó-e egyénileg, határozott an fellépni a spa-
nyol kormánynál a semlegesség megőrzése érdekében.”17 Ám a külügyminiszter arra 
is utasított a a nagykövetet, kísérelje meg rábírni az argentin kormányt, hogy álljon az 
élére egy újabb kezdeményezésnek, melynek eredményeként a latin-amerikai országok 
közös, hivatalos nyilatkozatban szólítanák fel a francóista kormányt a szigorú semle-
gesség státuszának fenntartására.18

Annak ellenére, hogy az argentin kezdeményezés nem járt kézzelfogható ered-
ménnyel, az Amerika-közi kapcsolatokban Spanyolország semlegességének kérdé-
se továbbra is napirenden maradt. A nemzetközi bizonytalanság légkörében egészen 
érdekes találgatások röppentek fel a lehetséges spanyol hadba lépéssel kapcsolatban. 
Az Egyesült Államok ecuadori nagykövetségének meghatalmazott  ügyvivője például 
olyan értesüléseket továbbított  a State Departmentnek, melyek szerint Franco tábornok 
hajlandó lenne garantálni országa semlegességét, ha a latin-amerikai országok is közös 
semlegességi nyilatkozatot fogalmaznának meg. Az ügyvivő természetesen arra is 
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rámutatott , hogy még ha forrásai „teljességgel megbízhatóak” is, a hipotetikus egyezsé-
get nagyon nehéz lenne fenntartani azután, hogy az Egyesült Államok aktív hadviselő 
féllé válna.19

1941 decemberére az Egyesült Államok hadba lépésével a latin-amerikai országok-
nak a spanyol semlegesség érdekében kiadandó közös nyilatkozata eltűnt az észak-
amerikai nagyhatalom külpolitikai napirendjéről. Miután tájékoztatt ák, hogy a chilei 
kormány ismét ilyen állásfoglalást kíván elérni a témában, Cordell Hull egy meglehe-
tősen szigorú és szűkszavú nyilatkozatban kifejtett e, hogy az Egyesült Államok még az 
explicit támogatás szintjén sem kívánt és kíván részt venni hasonló kezdeményezés-
ben. Figyelemre méltó, hogy a politikus azt is hangsúlyozta, egy ilyen jellegű nyilatko-
zat „... igen kedvezőtlen fényt vetne az Amerika-közi szolidaritásra, és rontaná annak 
külső megítélését.”20

Végezetül szót kell ejtenünk egy Spanyolországgal kapcsolatos másik kérdésről is, 
mely óvatos, ám határozott  intézkedéseket kívánt az Egyesült Államok diplomáciájától 
a latin-amerikai régióban. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a kezdetektől 
fi gyelemmel kísérte a Falange Exterior latin-amerikai működését, melynek jellemzőire 
a tanulmány elején már utaltunk. 1942-ben, látva a szervezet tevékenységének egyre 
intenzívebbé válását, a State Department körtáviratban utasított a latin-amerikai kö-
vetségeit és képviseleteit, hogy a lehető legnagyobb részletességgel számoljanak be 
jelentéseikben a Falange Exterior helyi szervezeteiről. A külügyminiszter arra is fel-
hatalmazta az Egyesült Államoknak a térségben működő diplomatáit, hogy a Falange 
aktivistáit indokolt esetben felterjesszék a Foreign Funds Control (FFC) nyilvános lis-
táira, így ellenük gazdasági szankciók is foganatosíthatóak voltak.21 A Department of 
Treasury hatáskörébe tartozó intézmény kezelte és tett e közzé mindazon magánszemé-
lyek és szervezetek adatait, amelyek nem folytathatt ak üzleti tevékenységet az Egye-
sült Államokkal, mert ellenséges országok állampolgárai voltak, illetve ott  kerültek 
bejegyzésre.22 Három hónappal később Dean Acheson külügyminiszter-helyett es újabb 
körtáviratban tájékoztatt a a latin-amerikai nagykövetségeket és konzulátusokat. Ennek 
értelmében az egyesült államokbeli diplomatáknak a latin-amerikai tengelybarát hát-
terű társadalmi szervezetek (például a kereskedelmi kamarák, iskolák, kulturális egye-
sületek és politikai szervezetek) működéséről is tájékoztatniuk kellett  a Foreign Funds 
Controlt; ezáltal a Falange Exterior ellen is kiterjedtebb gazdasági szankciókat tudtak 
foganatosítani.23

1943-ban a tengelyhatalmaktól való fokozatos, óvatos távolodás jegyében a spanyol 
kormány elrendelte a Falange Exterior tevékenységének felszámolását a nyugati félte-
kén. Az Egyesült Államok diplomáciája éberen fi gyelte a rendelkezés betartását, és a 
külügyminisztérium továbbra is felhatalmazta diplomatáit, hogy a Falange ügynökeit 
felterjesszék a Foreign Funds Control nyilvántartásába. Hull külügyminiszter azonban 
kiemelte utasításaiban, hogy egyértelmű bizonyítékok híján különleges óvatossággal 
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kell eljárniuk, nehogy „... az elhamarkodott  intézkedések aláaknázzák kapcsolatainkat 
a Franco-kormánnyal, melyek katonai aspektusa elsőrendű fontosságú biztonságpoli-
tikánkban.”24

A francóista diplomácia, amely korlátozott  nemzetközi mozgástere miatt  a második 
világháború alatt  is jórészt a kivárás taktikáját választott a, egy évtizeddel Hull távira-
ta után történetének addigi legnagyobb fegyvertényét könyvelhett e el, amely igazolta 
az ország stratégiai fontosságát a nyugati nagyhatalmak számára. 1953-ban az Egye-
sült Államok és Spanyolország képviselői Madridban szerződéscsomagot írtak 
alá; a madridi paktum biztosított a a két ország kölcsönös katonai segítségnyújtását, 
zöld utat adott  a stratégiai fekvésű Ibériai-félszigeten az USA katonai bázisai létreho-
zásának, a szerződésben garantált amerikai kölcsönök megalapozták az ötvenes évek 
második felének spanyol gazdasági felívelését, és elindított ák a Franco-rendszer lassú 
integrációját a hidegháború korabeli nemzetközi közösség szervezeteiben.25
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Résumé

Inter-American Diplomacy and the Issue of Spanish Neutrality during the Second World War

The paper, focusing on documents of the State Department, presents the problem of 
Spanish neutrality during the Second World War and the collective initiatives the issue 
provoked in the foreign policy of the United States and the Latin American governments.

The author provides a brief introduction to the evolution of the question of 
Spanish (non)participation in the Second World War, and also outlines the principal 
characteristics of Francoist foreign policy towards Latin America.

Analyzing the archival sources, the author points out that initially the diplomacy of 
the United States supported all Latin American initiatives aimed at creating a collective 
offi  cial statement to pressure the Spanish government to adhere to a position of strict 
neutrality in the international confl ict. However, once the United States had entered the 
war, the priorities of continental solidarity and the security of the hemisphere made 
similar initiatives impossible.


