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Bevezetés. A magyar–spanyol diplomáciai
kapcsolatok történetéhez
Anderle Ádám

A magyar–spanyol kapcsolatok-érintkezések története több mint ezer éves. Ka-
landozók és zarándokok, majd dinasztikus kapcsolatok a XII–XVIII. században, 
a törökellenes küzdelem közös érdekei a XV–XVII. században – ezek a fő feje-

zetei e kapcsolatoknak, miközben a XVIII–XIX. században az érintkezések szinte tel-
jesen megszűntek.1 A Habsburg monarchia csupán a diplomáciai kapcsolatok 1848-as 
rendezésétől kezdve fordult ismét Hispánia felé, amit 1874-ben a Budapesten megnyílt 
spanyol konzulátus szimbolizált. Mindenesetre, az 1867-es kiegyezéstől felerősödött  
hispán földön az Osztrák–Magyar Monarchia iránti fi gyelem, különösen Katalóniában, 
ahol a születő katalán nemzeti mozgalom a Bécs–Budapest viszonyhoz hasonlóan gon-
dolta rendezni a Madrid–Barcelona kapcsolatokat.2

Az egymásról tudás, érdeklődés elsősorban a spanyol irodalom magyar nyelvű meg-
jelenésében érhető tett en, ám a diplomáciai kapcsolatok megszületésével az első világ-
háború végéig, az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáig várni kellett . Figyelemre 
méltó azonban, hogy a budapesti spanyol konzulátus 1918–1920 között  igen aktív, kö-
veti szintű és jellegű tevékenységet folytatott . A barcelonai magyar konzulátus is fenn-
tartott a működését – itt  1917-től Gáspárdy Géza volt a konzul –, de földrajzi helyzeténél 
fogva nem játszhatott  szerepet a diplomáciai kapcsolatok előkészítésében, ellentétben 
Antonio Suqué y Sucona konzullal, aki 1918-tól igen aktív politikai tevékenységet foly-
tatott  a Károlyi-kormány, a tanácskormány, valamint a születő Horthy-rendszer kezde-
tén. A konzulcserék 1919 második felében már arra utaltak, hogy a két kormány kész 
a diplomáciai kapcsolatok felvételére. Suquét Mariano Fabregas y Sotelo, Gáspárdyt 
pedig Szentmiklósy Jenő váltott a fel. A két ország kormánya közvetlenül is érintkezés-
be lépett . A magyar fél sürgett e jobban a diplomáciai kapcsolatok felvételét; a spanyol 
kormány a magyar belső politikai helyzet konszolidációját és a békeszerződés aláírását 
tartott a előfeltételnek a rendezéshez. Ezért csak 1920 májusában döntött  a spanyol kor-
mány. Az uralkodó, XIII. Alfonz királyi rendelete szólt a hivatalos kapcsolatfelvételről, 
rendelkezett  a budapesti követség felállításáról. Az első követ, aki egyébként egészen 
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1930-ig betöltött e a tisztet, Francisco Martínez de Galinsoga, Visconde de Gracia del 
Real lett . Egy beosztott  diplomata, Miguel Castañeda y Echeverría harmadtitkár és 
Fabregas y Sotelo konzul, illetve José Gallard, Budapesten élő spanyol gyáros, tisztelet-
beli konzul segített e munkáját.

Mindazonáltal a diplomáciai kapcsolatokban erős aszimmetria alakult ki. Ugyan 
Barcelonában magyar főkonzulátus létesült, de Madridban nem jött  létre önálló ma-
gyar követség, s 1927-ig csupán „a párizsi követség madridi irodája” működött . Követi 
megbízást ugyanis a párizsi magyar követ, Praznovszky Iván kapott , aki Láng Boldi-
zsár beosztott  diplomatával érkezett  1922-ben Madridba, s adta át június 16-án megbí-
zólevelét a spanyol uralkodónak.3

Ez az „aszimmetria” tartós maradt, miután a mindenkori párizsi magyar követ töl-
tött e be a madridi követ tisztét is. Ezt a spanyol fél a kapcsolatok lebecsüléseként érté-
kelte és többször szóvá is tett e.

Madridban önálló követség csak 1927-től működött . Korányi Frigyes párizsi köve-
tünk (1924–26) után Magyary Antal és Matuska Péter ügyvivőként, majd utóbbi követ-
ként (1929–30), 1930-től pedig Hevesy Pál – ugyancsak követként – vezett e a missziót. 
Andorka Rudolf tábornok (akit már Franco kormányához küldtek) 1939-es követi meg-
bízásáig a köztársasági Madridban folyamatosan ügyvivők – Mengele (később Marosy) 
Ferenc, Csáky István, Wodianer Andor – vezett ék a magyar követséget.4

Az 1920-as évek egyetlen jelentős eseménye Bethlen István miniszterelnök 1929-es 
madridi és barcelonai látogatása; Bethlen találkozott  Miguel Primo de Rivera diktátor-
ral, s részt vett  a Népszövetség kisebbségi ügyekben illetékes bizott ságának ülésén.5

A diplomáciai kapcsolatok kiegyensúlyozott ságának az 1930-as évek állandósult 
spanyol politikai konfl iktusai és a polgárháború (1936–1939) természetesen nem ked-
veztek. Budapesten eközben folyamatosan követ képviselte Spanyolországot, egészen 
1937-ig, amikor Carlos Arcos y Cuadra követ, Bailén grófj a átállt Franco táborába. Ett ől 
kezdve, rövid ideig Manuel García Miranda másodtitkár ügyvivőként képviselte a köz-
társasági kormányt.

Bailén grófj a igen aktív tevékenységet folytatott  Franco érdekében, a magyar kor-
mány engedélyével időszakos újságot is kiadott  1937-től Spanyolországi Tudósító címmel. 
Horthy Miklós is fogadta a spanyol grófot, ezzel de facto elismerve Franco nacionalistáit. 
A de jure elismerésről 1938. január 12-én készült jegyzőkönyv, amikor a magyar kor-
mány megszakított a kapcsolatait a spanyol köztársasági kormánnyal. Franco tábornok 
Miguel Ángel de Muguiro y Muguerót küldte követként Budapestre, Wodianer Andor 
pedig 1938 februárjában Lisszabonból San Sebastiánba, Franco „nemzeti kormánya” 
mellé települt át ügyvivőként.6

Andorka Rudolf tábornokot – aki 1939. május 8. és 1941. június 22. között  töltött e 
be a posztot – már a győztes Franco mellé akkreditálta Horthy követként. A nyíltan 
németellenes Andorka tevékenysége azonban irritálta a madridi német követet, ezért 
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visszahívták a tábornokot. A második világháború idején a kapcsolatok kihűltek, csu-
pán 1944-től váltak mozgalmassá a történések.7 Ambró Ferenc Magyarország német 
megszállása után tiltakozásul lemondott  tisztségéről, utódját azonban a spanyol kor-
mány nem fogadta, mert a Sztójay-kormányt a németek bábjának tekintett e, s követét, 
Muguirót is visszahívta.

Hollán Sándor ügyvivő viszont a nyilas hatalomátvétel után mondott  le – és a spa-
nyolok sem siett ek Szálasi elismerésével.8 Mindazonáltal a spanyol diplomácia igen óva-
tos, mert ezekben a hónapokban a fi atal spanyol ügyvivő, Ángel Sanz Briz zsidómentő 
akciója bontakozott  ki – vélhetően a spanyol külügy és Gómez Jordana miniszter egyet-
értésével. A Sanz Briz vezett e akcióban közel ötezer magyart sikerült megmenteni.9

* * *

A második világháború után Francisco Franco diktatúrájának nem sok időt jósoltak. 
A demokratikus nagyhatalmak a José Giral vezett e száműzött  spanyol köztársasági 
kormány mellé álltak. Az ENSZ 1946. december 11-i határozata sem ismerte el Fran-
co kormányát, s kérte tagjait, szakítsák meg kapcsolataikat a spanyol diktátorral. 1946 
második felében ugyanis még reális lehetőségnek látszott  a demokratikus köztársaság 
helyreállítása.

Ez magyarázza, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizott ság engedélyével Magyarország 
1946. augusztus 22-én diplomáciai kapcsolatot létesített  a Párizsban székelő Giral-
kormánnyal, s mellé Szakasits Györgyöt, a párizsi magyar követség diplomatáját 
rendelte.

Hasonlóképpen döntött  a többi kelet-európai ország is. A spanyol köztársaság köve-
te, Julio Prieto Villabrille 1946 novemberében érkezett  Budapestre; nagy érdeklődéssel 
fogadta őt a közvélemény, a sajtó, valamint a politikai pártok és a kormány vezetői is. 
1948 elején Prietót Alvaro Guardiola y Costa váltott a ügyvivőként. Ő a polgárháború 
idején több magyarral is megismerkedett  (például Münnich Ferenccel, Csémi Lajossal), 
Rajk Lászlóval pedig, aki ekkor belügyminiszter volt, öt hónapig együtt  is szolgált.

A Moszkva vezetésével és a kelet-európai kommunista pártok részvételével létre-
jött  Kominform azonban a demokratikus pártokat kiszorított a a kelet-európai kormá-
nyokból; elkezdődtek a koncepciós perek. Gyaníthatóan a Rajk-per mellékszálaként 
Guardiola ellen is koholt vádat kreáltak Budapesten, ezért távoznia kellett  a magyar fő-
városból. Az új spanyol köztársasági ügyvivők érzékelték az ellenséges légkört, ezért a 
köztársasági követség 1950-ben megszüntett e magyarországi működését. A többi kelet-
európai kommunista kormány szintén megszakított a kapcsolatait a spanyol köztársa-
ságiakkal; kivéve Jugoszláviát, amely 1977-ig fenntartott a kapcsolatait a száműzetésben 
működő köztársasági kormánnyal.10
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A világ persze megváltozott  az évtized végére. Ezt jelezte az ENSZ 1950. novem-
ber 4-i határozata, amely megszüntett e a Franco-kormány elleni bojkott -határozatát. Ez 
csökkentett e Spanyolország nemzetközi elszigeteltségét. Ebben a helyzetben a kommu-
nista magyar kormány egyetlen spanyol partnere Spanyolország Kommunista Párt-
ja (SKP) maradt, amely kilépett  a száműzetésben működő köztársasági kormányból. 
Egyetlen tény érdemes rögzítésre. Dolores Ibárrurinak, az SKP elnökének Rákosi Má-
tyáshoz írott  kérése nyomán 1950–1951-ben csaknem százötven spanyol kommunista 
száműzött  kapott  menedéket Magyarországon.11 Az SKP pedig spanyol nyelvű adást 
sugározhatott  a Magyar Rádió segítségével Hispániába.

A kommunista magyar kormány semmilyen kapcsolatot nem tartott  fenn Franco 
fasiszta diktatúrájával. A magyar érdek spanyolországi képviselete azonban, különös 
formában, mégis megvalósult.

1948-ban ugyanis újrakezdte működését a Magyar Királyi Követség (Legación Real 
de Hungría). A kezdeményező Habsburg Ott ó volt, aki Franco tábornokkal fenntartott  
személyes jó kapcsolatát kihasználva érte ezt el; emellett  a spanyol állami rádiónál ma-
gyar adás indult (Muráti György vezetésével és Muráti Lili aktív közreműködésével). 
Habsburg Ott ó harmadik kérése Francóhoz az volt, hogy a fi atal magyar menekültek 
számára tegye lehetővé a tanulást: így született  meg a Szent Jakab Kollégium.

A királyi követség vezetője Marosy (Mengele) Ferenc, egy hivatásos diplomata lett , 
aki korábban már szolgált Spanyolországban, és Finnországból menekült Madridba. 
A követség fi nanszírozását az észak-amerikai Szabad Európa alapítvány vállalta, Marosy 
követként pedig a New York-i székhelyű Magyar Nemzeti Bizott mányhoz (MNB) kap-
csolódott , annak megbízott ja lett . Bakach-Bessenyei György az MNB külügyi igazgató-
jaként széles nemzetközi követi hálózatot hozott  létre. Marosyt a spanyol külügy követi 
protokoll-listájára is felvett e.

A királyi követség fontos szerepet játszott  a nagyvilágban személyi iratok nélkül élő 
magyar emigránsok dokumentumokkal való ellátásában és a spanyolországi magyar 
emigráció összefogásában. Különösen fontos lett  a szerepe az 1956-os magyar forra-
dalom mellett i spanyol szolidaritás időszakában.12 A követség 1969-ig működött . Meg-
szűnése nem független a két „puha diktatúra” egymás felé fordulásától, a kölcsönös 
kapcsolatkereséstől.

* * *

Mindkét ország 1955-ben lett  az ENSZ tagja, s az 1956-os forradalom után Spanyolország 
lett  a „magyar kérdés” vitájában az egyik leghevesebb ellenfele a Kádár-kormánynak, 
s vádlója a szovjet beavatkozásnak. A feszült szemben állás 1962–63-ban kulminált, ám 
az évtized közepétől óvatos és kölcsönös közeledés jeleit láthatjuk.
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Mindkét pártállam esetében a nyitás, a modernizáció, a gazdaság dinamizálási igé-
nye pragmatikus nemzetközi magatartással járt együtt .

A diplomáciai kezdeményezés spanyol részről történt 1965-ben – bár a nemzeti ban-
kok között i együtt működésre már 1958-ban sor került –, ami a kereskedelmi kapcsola-
tok újraindulását jelezte. A Kádár-kormánynak e kezdeményezés nem volt ellenére, ám 
folyamatosan számolnia kellett  az SKP tiltakozásával – amelynek napi harmincperces 
rádióadását azonban az MSZMP Politikai Bizott sága döntése alapján 1968-ban meg-
szüntett ék. A közeledést akadályozta a madridi Magyar Királyi Követség létezése is. 
Mindenesetre, a Magyar Külkereskedelmi Kamara 1964-ben már irodát nyitott  a spa-
nyol fővárosban.

Úgy tűnik, a szocialista országok felé való spanyol nyitás kedvező fogadtatásra talált. 
1967-ben Románia és Lengyelország konzuli egyezményt írt alá, Jugoszlávia, Bulgária 
hasonló lépést tervezett . Csehszlovákia kereskedelmi irodát nyitott  Madridban.

1968–69-ben a magyar és spanyol kormány között  tárgyalások kezdődtek, amely 
eredményeként 1970-ben konzuli és kereskedelmi képviselet nyílt Budapesten és Mad-
ridban. Vezetőik nagykövetek lett ek, ezzel is jelezve, hogy a képviseletek nagykövetségi 
szerepet is vállaltak. Az egyezség nyomán a Magyar Királyi Követség 1969-ben meg-
szüntett e működését.

1970–75 között  a magyar–spanyol kapcsolatok „aktívak és tartalmasak” voltak, a 
kereskedelmi árucsere és a turizmus dinamikusan nőtt , több magyar–spanyol egyez-
mény is született . Az agrárminisztériumok jó kapcsolata különösen szembetűnő volt.

Ezt a dinamizmust a Carrero Blanco miniszterelnök elleni merényletet (1973. decem-
ber 20.) követő állami megtorlás lefékezte, a kapcsolatok befagytak. Az egyeztetett  szo-
cialista külpolitika „nem látt a időszerűnek” a kapcsolatok bővítését. Francisco Franco 
halála (1975. november 22.) után, János Károly trónra lépésével az általános feltételek 
gyorsan javultak, de a spanyol KP, különösen Santiago Carrillo főtitkár hevesen elle-
nezte a politikai kapcsolatok létesítését mindaddig, amíg a párt legalitását nem ismer-
ték el. Carrillo magatartása csak 1976 decemberében változott  meg pozitívan.

A magyar kormány 1976-ban azonban már komolyan fontolgatt a a diplomáciai kap-
csolatok rendezését.

Nagy János miniszterhelyett es 1977. januári madridi tárgyalásai után a magyar kor-
mány január 27-én terjesztett e az Elnöki Tanács elé a diplomáciai kapcsolatok felvételé-
re vonatkozó javaslatát, amelyről 108/1977-es rendeletében ugyanezen a napon döntött  
is a kollektív államfői testület. A spanyol fél már január 31-én reagált, ugyancsak pozi-
tívan, s február 9-én ez ügyben jegyzékváltás történt. Perczel László magyar nagykövet 
május 5-én adta át megbízólevelét a spanyol uralkodónak; García de Pruneda, a korábbi 
spanyol képviseletvezető ugyancsak nagykövetként tért vissza Budapestre. A hivatalos 
diplomáciai kapcsolat Magyarország és Spanyolország között  helyreállt.13
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* * *

A diplomáciai kapcsolatok első évtizede, mely még a magyar szocialista kormányok 
időszakát jelenti, az együtt működés intézményes kereteinek kialakításával telt el. Több 
egyezmény és megállapodás született : növényvédelmi (1977), állategészségügyi (1978), 
műszaki-tudományos (1979), nemzetközi közúti fuvarozási (1980), idegenforgalmi 
(1982), valamint a gazdasági és ipari együtt működésről (1985), a kett ős adózás elkerülé-
séről (1988), a kiadatási és bűnügyi jogsegélyről (1988).

A kölcsönös miniszteri és parlamenti látogatásokon túl kiemelkedő esemény volt a 
spanyol államfő, I. János Károly és felesége budapesti látogatása 1987. július 6–8. között , 
a diplomáciai kapcsolatok tizedik évében, amikor a spanyol uralkodó az MSZMP főtit-
kárával, Kádár Jánossal is találkozott .

A magyar szocializmus szimbolikus „búcsúlátogatását” pedig Grósz Károly minisz-
terelnök 1988. november 15–16-i madridi útja jelentett e.14

Az első periódus spanyol nagykövetei Budapesten Pedro de Churruca (1980–1983), 
José María Ullrich (1983–1986) és Francisco Javier Rubio (1986–1990) voltak.

Madridban Kincses László (1977–1983), Dóczé Kálmán (1983–1988) és Dr. Csejtei Ist-
ván (1988–1990) képviselte hazánkat nagykövetként.

A konszolidált és jól kiépített  kapcsolatok alapján az első magyar demokratikus 
kormány zökkenőmentesen vehett e fel a kontaktust a spanyol partnerrel. Miniszteri 
látogatások után Antall József miniszterelnök Kádár Béla külkereskedelmi miniszter 
társaságában 1991. június 17-én tett  látogatást Madridban. Ugyanez évben Zsófi a 
királynő magánlátogatásra érkezett  Budapestre húga, Irén hercegnő társaságában.

Az 1992-es év – bár a sevillai Expo és a barcelonai olimpia fénye elhomályosított a 
e tényt – nagy jelentőségű volt a két ország kapcsolatainak történetében, mert a két 
állam külügyminisztere február 6-án barátsági és együtt működési szerződést írt alá. 
Az alapszerződést a magyar Országgyűlés 1993. május 11-én fogadta el, törvényként 
pedig 1995-ben hirdett ék ki. Ennek alapján még 1992-ben magyar főkonzulátus nyílt 
Barcelonában, a következő években pedig több magyar tiszteletbeli konzul kezdte meg 
működését (Mallorca, Sevilla, Gĳ on, Valencia, Málaga, Kanári-szigetek).

A legmagasabb szintű látogatások ebben az évtizedben is folytatódtak. Göncz Árpád 
és felesége 1994. február 15–18. között  járt Madridban, Horn Gyula miniszterelnök pe-
dig 1995. július 23–24-én tett  ugyanitt  látogatást.

Ezt két spanyol látogatás viszonozta: János Károly és Zsófi a királynő 1996. szep-
tember 10–13., José María Aznar miniszterelnök pedig 1999. április 6–7. között  tárgyalt 
Budapesten.

Közben 1997-ben a madridi NATO-csúcson Magyarországot felvett ék az Észak-
atlanti Szerződés Szervezetébe; Spanyolország pedig ekkor kapcsolódott  a NATO 
katonai intézményeihez.
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A két ország között  vízummentessé vált az utazás (1990). Az ezredforduló utáni lá-
togatások közül kiemelkedik Orbán Viktor miniszterelnök 2000. február 5-i madridi 
és 2002-es barcelonai látogatása. José María Aznar és Medgyesi Péter miniszterelnök 
ugyancsak ez évben tett ek látogatást a másik országban. 2004 novemberében pedig 
Gyurcsány Ferenc tárgyalt Rodríguez Zapatero miniszterelnökkel Madridban.

Ebben az évtizedben Magyarország Európai Unióba való felvétele volt a fő cél, amely-
nek elérésében hazánk a spanyol partner aktív támogatásával számolhatott . 2004 után a 
két ország együtt működése tehát már a NATO és az EU keretei között  is lehetővé vált.

A jó kapcsolatokat a legmagasabb szintű látogatások szimbolizálták. 2005. január 
31. és február 3. közt Mádl Ferenc államfői látogatást tett  Madridban és Barcelonában, 
Sólyom László köztárasági elnök madridi látogatására pedig 2009. november 16–19-e 
között  került sor.

A spanyol uralkodó az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóján rendezett  ün-
nepségen személyesen jelent meg, majd 2007. május 29–31-e között  államfői látogatást 
tett  Budapesten.

A kapcsolatok sokszínű és sokszintű rendszere, amely az utóbbi két évtizedben 
alakult ki, nehezen foglalható össze röviden. Az üzleti kapcsolatok, az egyetemek 
ERASMUS-kapcsolatai, a spanyol autonóm kormányok budapesti kereskedelmi irodái, 
az önkormányzatok és kamarák kapcsolatai, a turizmus dinamizmusa, a kulturális 
kapcsolatok (kiállítások, hangversenyek stb.) sokszínű mintája egy erős szövetű kap-
csolatrendszerre utal, amely jó és biztos alapot teremt az államközi diplomáciai kap-
csolatok számára. A 2004-ben Budapesten alapított  Cervantes Intézet pedig, amelyet 
Fülöp trónörökös és Letizia hercegnő jelenlétében nyitott ak meg, ugyanezt a sokszínű 
szövetet erősíti, színesíti.15

1990 és 2010 között  a Budapesten székelő spanyol nagykövetek: Luis de la Torre (1990–
1993), Pablo Benavides (1993–1996), Ferdinando Perpina-Robert (1996–2000), Antonio 
Bellver Manrique (2000–2003), Antonio Ortiz García (2004–2006), Rafael Valle Garagori 
(2006–2009) és Enrique Pastor y de Gana (2009–); madridi magyar nagykövetek: Dr. 
Gecse Att ila (1990–1993), Dr. Schmitt  Pál (1993–1997), Dr. Varga Koritár Pál (1997–2002), 
Dr. Tóth Gábor (2002–2008) és Bucsi Szabó Edit (2008–).

Magyarország és Spanyolország egyenrangú kapcsolatokon alapuló baráti és szö-
vetséges államok, amelyek számára új kihívás az Európai Unió elnöki tisztének közös 
betöltése Belgiummal egyetemben. A közös feladat és együtt működés tovább erősítheti 
kapcsolatainkat.



12 Külügyi Szemle

Anderle Ádám

Jegyzetek
1   Anderle Ádám: A magyar–spanyol kapcsolatok ezer éve. Szeged: Juhász Gyula Könyvkiadó, 2006.
2   A magyar kérdés. Spanyol követi jelentések Bécsből (összeállított a és szerkesztett e Anderle Ádám). 

Szeged: Hispánia, 2002. A madridi külügyi levéltár (A(H)MAE) őrzi a budapesti spanyol konzulátus 
jelentéseit 1919-ig. Consulado de España en Budapest. Correspondencia. Rendezetlen iratok.

3   Anderle Ádám: „A magyar–spanyol diplomáciai kapcsolatok születése. 1920–1922”. Századok, No. 6. 
(1997). 1402–1410. o.

4   Anderle: A magyar–spanyol kapcsolatok…, i. m. 104–105. o.
5   Tari Adrienn: „Bethlen István miniszterelnök spanyolországi látogatása (1929)”. In: Mozaikok a 

magyar történelemből (szerk. Tamás Ágnes). Szeged: SZTE BTK Történett ud. Doktori Isk. Modernkori 
Program, 2009, 183–209. o.

6   Andorka Rudolf: A madridi követségtől Mauthausenig. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1978.; Anderle: 
A magyar–spanyol kapcsolatok…, i. m. 108–109. o.

7   Harsányi Iván – Sáringer János: „A spanyol kormány békeközvetítése a magyar diplomáciai 
iratokban: Madrid–Budapest–Lisszabon”. Aetas, No. 3–4. (2004). 172–190. o.

8   Anderle: A magyar–spanyol kapcsolatok…, i. m. 108–111. o.
9   Harsányi Iván: „A spanyol diplomácia zsidómentő akciója Budapesten”. Holocaust Füzetek, No. 3. 

(1993). 46–53. o.; Diego Carcedo: Un español frente al Holocausto. Madrid: Temas de Hoy, 2005 (2. 
kiadás).

10 A száműzött  spanyol köztársasági kormány levéltárát, s benne a budapesti követség 1946–50 
között i iratait a Fundación Universitaria de España (Madrid) őrzi a Fondos del Archivo de los Gobiernos 
Republicanos en Exilio gyűjteményben. L. az 585-1, 589-1, 591-1, 594-1, 595-1. számú dossziékat.

  Marosi Ágnes: „Las relaciones del Gobierno Republicano de la II. República Espanola en el exilio 
con Yugoslavia”. In: Acta Hispánica, T. XII. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2007.

11   Pethő Szilvia: El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental entre 
1946 y 1955. Szeged, 2009. (Doktori disszertáció)

12   A Marosy-iratok. A magyar királyi követség Madridban 1948–1957 (összeállított a és szerkesztett e 
Anderle Ádám). Szeged: Hispánia, 2002. L. még: A magyar forradalom és a hispán világ. 1956. (szerk. 
Anderle Ádám). Szeged: SZTE Hispanisztika Tanszék, 2006. Vö. Anderle Ádám – Marosi Ágnes: 
„A magyar forradalom és a spanyol emigráns köztársasági kormány”. Tiszatáj, Vol. 60. No. 11. 
(2006). 16–26. o.

13   Anderle: A magyar–spanyol kapcsolatok…, i. m. 155–161. o.; Magyar Országos Levéltár (MOL), 
XIX-J-1-j. Spanyolország, 1977, 115. sz. doboz iratai.

14   Az összefoglalást az alábbi külügyi iratok alapján készített em: MOL, XIX-J-1-j. Spanyolország-134, 
1978: 122–124. sz. dobozok, 1979: 116–118. sz. dobozok, 1980: 121. sz. doboz, 1981: 134-10, 133. 
dobozok, 1982: 122. sz. doboz, 1983: 112–113. dobozok, 1984: 127–128. sz. dobozok, 1985: 131–132. sz. 
dobozok, 1986: 128. sz. doboz, 1987: 118. sz. doboz, 1989: 89. sz. doboz.

15   Az adatokat a Külügyi Szemle köteteinek eseménynaptáraiból gyűjtött em ki és foglaltam össze. L. 
Anderle: A magyar–spanyol kapcsolatok…, i. m. 167–173. o.



2010. ősz 13

Bevezetés. A magyar–spanyol diplomáciai kapcsolatok történetéhez

Résumé

The Evolution of Spanish–Hungarian Diplomatic Relations: An Overview

With the help of Spanish and Hungarian archival materials, the author examines the 
relations of the two countries in the 20th century. Based on the dynamics of bilateral 
diplomacy, the paper distinguishes three principal phases of Spanish–Hungarian 
relations. The fi rst phase, extending to the interwar era and the Second World War, is 
examined from the point of view of the international confl ict generated by the Spanish 
Civil War, but the author also reviews the important measures Francoist diplomacy 
carried out in the protection of Hungarian Jews at the end of 1944.

The second part of the paper deals with the somewhat unorthodox relations during 
the fi rst phase of the Cold War: the two governments, of opposing ideological camps, 
maintained no offi  cial relations, but the Hungarian Royal Legation kept functioning in 
Madrid (1948–1969), while in Budapest, the Spanish Republican government-in-exile 
established a short-lived embassy (1946–50). The author also examines the strain the 
Hungarian revolution of 1956 placed on relations, and analyzes in detail the subsequent 
gradual and prudent mutual rapprochement of the 1960s.

The third phase of Spanish–Hungarian relations was inaugurated in 1977 by the 
offi  cial reestablishment of diplomatic relations. Before 1990, the socialist Hungarian 
governments laid down the institutional foundations of bilateral cooperation, which 
have since been expanded and diversifi ed by the subsequent democratic governments. 
The paper concludes with a chronology of offi  cial state visits.


