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Bevezetés*

Napjainkban már hatalmas bibliográfi a áll a Franco-korszak külpolitikájával 
foglalkozó kutatók és az érdeklődők rendelkezésére. A téma legújabb, szinté-
zisértékű feldolgozásait Juan Carlos Pereira és Julio Gil Pecharromán publikál-

ta. A két szerző, eltérő szemszögből ugyan, de a korabeli spanyol külpolitika összetett  
kérdéskörének ugyanazon meghatározó elemeit vizsgálja: a spanyol diplomáciai tevé-
kenység alakulását meghatározó döntéshozókat, geopolitikai körülményeket, valamint 
a belső és külső kondicionáló tényezőket.1 Számos publikáció jelent meg a francóista 
külpolitikáról a szakma elismert periodikáiban is; ezek a tanulmányok általában e 
korszak kiemelt szakaszait, illetve konkrét kérdéseit vizsgálják. A legfontosabbak: „La 
política exterior de España en el siglo XX”. Ayer, No. 49. (2003); „La política exterior al 
fi nal del franquismo”. Historia del Presente, No. 2. (2005); „Franquismo, política exterior 
y memoria histórica”. Historia Contemporánea, No. 30. (2005). Emellett , az elmúlt években 
a spanyol diplomáciával foglalkozó történészek szinte az összes számba vehető forrás 
szisztematikus átt ekintésével feltárták a francóista diktatúra nemzetközi irányultságát 
és beilleszkedését meghatározó tényezőket. Ugyanakkor a korszak spanyol külpolitiká-
jának történetében még számos ismeretlen mozzanat és homályosabb terület vár feltér-
képezésre, igényel elmélyült kutatásokat.

Ebben a kontextusban a jelen tanulmány célja a francóista Közép- és Kelet-Európa-
politika vizsgálata. A Franco-rezsim általános külpolitikájával és nemzetközi kapcsola-
taival foglalkozó kutatások egészen mostanáig igen keveset vizsgálták a spanyol külpo-
litika e vonulatát. A témát övező csendnek több oka is van. Egyrészt egyértelmű, hogy 
Közép- és Kelet-Európa térsége soha nem kapott  prioritást a korszakban. A korabeli 
spanyol diplomácia a nyugati hatalmakra koncentrált, hiszen segítségük elengedhetet-
len volt a rendszer fenntartásához, és a demokráciákkal fenntartott  kapcsolatoktól vár-
ták a diktatúra nemzetközi megítélésének javulását is. Szintén meghatározó volt 
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a második világháború után létrejött  új, bipoláris világrend nemzetközi környezete, 
melyben az ötvenes évek közepéig Spanyolország helyzete igen bizonytalan volt. Azon-
ban a spanyol–közép-kelet-európai kapcsolatok újraértékelésének legnagyobb akadálya 
az a nézet, mely szerint azt követően, hogy az ENSZ állásfoglalása nyomán 1945–46-ban 
a tagországok nagy része megszakított a a diplomáciai kapcsolatokat Spanyolországgal, 
az 1977-es újrafelvételükig elenyészőek voltak a kormányszintű kulturális, gazdasági 
és egyéb kapcsolatok Spanyolország és a térség országai között . Értelmezésemben ezek 
a rendelkezések, akármennyire is tükrözik az érintett  korabeli kormányok álláspontját 
és az általuk képviselt külpolitikai vonalat, nem adnak elegendő okot arra, hogy ki-
zárjuk az említett  régiót a spanyol külpolitika általános vizsgálatából. A vasfüggöny 
országai felé irányuló spanyol külpolitika ideológiai alapját a francóista kormány radi-
kális antikommunizmusa adta; ez az egyértelmű állásfoglalás az Egyesült Államokhoz 
való óvatos spanyol közeledés egyik eszköze volt. Ugyanakkor, a szocialista táborral 
fenntartott  kapcsolatok egyértelművé teszik azt is, hogy sok esetben a Franco-rezsim is 
kénytelen volt ideológiai alapelveit a stratégiai érdekeinek alárendelni. Erre jó példa a 
spanyol külpolitika fordulata az 1950-es évek végén. Miután az Európai Gazdasági Kö-
zösség visszautasított a a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó spanyol 
igényeket, a spanyol kormány felismerte a KGST országainak potenciális jelentőségét a 
spanyol ipar és az exportágazatok fejlesztésében.

Bár a francóista kormány Közép- és Kelet-Európa-politikája kevéssé kutatott , a té-
mában alapvető fontosságúak Anderle Ádám, Jan Stanislaw Ciechanowski, Dragomir 
Draganov, Harsányi Iván, Vladimir Nalevka, Száraz Péter és María Dolores Ferrero 
Blanco forrásközpontú kutatásai. Az ő érdemük, hogy újra felfedezték a spanyol kül-
ügyminisztérium, a kereskedelmi- és belügyminisztérium, a Spanyol Kommunista 
Párt és az egyéb állami szervek archívumainak elfeledett  dokumentumait. Munkájuk 
eredménye az a kiemelkedő minőségű szakirodalom, mely szilárd elméleti alapot nyúj-
tott  cikkemhez.

A következőkben a polgárháború utáni spanyol Közép- és Kelet-Európa-politika há-
rom meghatározó szakaszát vizsgálom. Mint arra már utaltam, a spanyol külpolitikai 
döntéshozatalban meghatározóak voltak a geopolitikai körülmények; ennek következ-
tében a spanyol diplomácia orientációja meglehetősen hasonló volt az egyes országok 
esetében. A különbségek főként a régió országainak eltérő gazdasági helyzetéből, illet-
ve a politikai berendezkedés esetenkénti eltéréseiből adódtak.
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Szövetség az európai fasiszta, illetve ultrakonzervatív hatalmakkal 
(1939–1945)

Amikor a Francisco Franco vezett e felkelő hadsereg elfoglalta a Második Köztársaság-
hoz hű utolsó városokat is, és véget ért a polgárháború, új fejezet kezdődött  Spanyol-
ország történetében. 1939 áprilisában, csupán hónapokkal a második világháború ki-
törése előtt  az új spanyol kormány legsürgetőbb feladata hatalmának megszilárdítása 
volt: új alaptörvényekkel legitimizálták és szabályozták az ún. Új Állam (Nuevo Estado) 
működését, és könyörtelen tisztogatásokkal számoltak le a legyőzött  köztársaságiakkal. 
A feszített  tempóban konszolidált új Spanyolország külpolitikai orientációjában a foly-
tonosságot a felkelő kormánynak a fasiszta hatalmakkal és szövetségeseikkel, illetve az 
általuk ellenőrzés alatt  tartott  országokkal (Csehszlovákia, Magyarország, Bulgária és 
Románia) korábban kiépített  kapcsolatai jelentett ék. Így az említett  országokba delegált 
spanyol diplomaták legfontosabb feladata állomáshelyük minél gyorsabb elfoglalása és 
a hivatalos ügymenet helyreállítása volt. A körülmények segített ék munkájukat: a kö-
zép-európai országokban a francóista kormány képviselői már 1938-tól tárgyalásokat 
folytatt ak a burgosi nacionalista kormány de jure elismeréséről és spanyol kereskedelmi 
att asék kinevezéséről. Tevékenységük sikeréhez hozzájárultak az említett  országok bel-
politikai változásai, a felkelők gyors térnyerése a spanyol polgárháborúban, valamint 
a Francónak nyújtott  egyértelmű német támogatás is. Ennek következtében a prágai, 
budapesti, varsói, bukaresti és szófi ai spanyol köztársasági képviseletek diplomatáit 
kiutasított ák, és csak a francóista kormány képviselőit akkreditálták.2

A nemzetközi feszültség azonban nem enyhült a spanyol polgárháború végével. Épp 
ellenkezőleg, 1939 nyarára egy újabb nemzetek között i konfl iktusban eszkalálódott . 
Közismertek a második világháborús spanyol semlegesség alakulásának szakaszai: a 
deklarált, szigorú semlegesség időszakától (1939. augusztus 9.–1940. október 16.) a „nem 
hadviselő fél” státuszán át (1940. október 16.–1942. szeptember 3.) a semlegesség újbóli 
kinyilvánításáig (1943. október 1.). Ezek a pozícióváltások jól jelzik a korabeli spanyol 
külpolitika fő célját: a nemzetközi szövetségek, szerződések és egyezmények elsődlege-
sen a francóista rendszer stabilizálását és hosszú távú fenntartását szolgálták. Spanyol-
ország ugyan jórészt kívül maradt a háborús konfl iktuson, ám ideológiailag elkötelezte 
magát a tengelyhatalmak mellett , melyek egy új európai rend kialakításáért harcoltak.3 
Franco és szövetségesei úgy értékelték, elérkezett  a pillanat, hogy Spanyolország vissza-
szerezze észak-afrikai gyarmatait és Gibraltárt, továbbá a tengelyhatalmak győzelme 
esetén részt vehessen Európa újrafelosztásában.4

Ami Közép- és Kelet-Európát illeti, a spanyol diplomácia igyekezett  fenntartani a 
kétoldalú baráti kapcsolatokat és fejleszteni a kulturális és gazdasági együtt működést. 
Így, például, kereskedelmi egyezmény született  a Cseh–Morva Protektorátussal 
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is: Spanyolország hadi- és szállítási eszközöket, valamint fát importált, cserébe 
mezőgazdasági termékeket és gyapotot exportált az országba.5

Az újonnan létrejött  szlovák államot 1939 áprilisában ismerte el a francóista kor-
mány, és hamarosan nagykövetet is küldött  Pozsonyba José Cano y Trueba személyé-
ben. A szlovák kormány 1940 áprilisában delegálta Madridba Jozef Mikuš ügyvivőt, 
aki a spanyol fővárosban a latin-amerikai szlovák érdekeket is képviselte.6 A szlovák–
spanyol politikai kapcsolatok szorosabbra fűzését segített e a két kormány hasonló ide-
ológiai berendezkedése, katolicizmusa és markáns antikommunista elkötelezett sége 
is. Az önálló szlovák állam fennállása alatt  (1939–1945) aktívak voltak a kereskedelmi 
és kulturális kapcsolatok, valamint kiépült a konzuli hálózat is. 1943-ban a két ország 
kereskedelmi egyezményt írt alá, ám annak lehetőségeit kevéssé aknázták ki, mert a 
szlovák ipari potenciál nagy részét Németország foglalta le.7

Az említett  időszakban intenzívek voltak a magyar–spanyol kapcsolatok is. 1939 
novemberében kereskedelmi megegyezés jött  létre a Horthy-kormánnyal, melynek ke-
retében a magyar búzaexportért cserébe Spanyolország élelmiszert és ipari alapanya-
gokat szállított .8 A kereskedelmi kapcsolatok gördülékenyebbé tétele érdekében ekkor 
alapított ák meg Barcelonában a Spanyol–Magyar Kereskedelmi Kamarát. Ám a magyar 
kormány külpolitikai mozgásterét erősen korlátozta Hitler nyomásgyakorlása, és az 
1944 októberében lezajlott  nyilaskeresztes hatalomátvétel után egyértelműen megvál-
toztak a külpolitikai prioritások.

A korabeli spanyol–lengyel kapcsolatok értékelésekor fi gyelembe kell vennünk, 
hogy Lengyelország hadban állt a Spanyolországgal szövetséges Németországgal. 1939 
szeptemberéig a két ország kapcsolatai produktívak voltak: több kereskedelmi megál-
lapodás is született  élelmiszerek és textiláru exportjáról. Juan Serrat francóista ügyvi-
vő sokat tett  a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséért. A madridi lengyel nagykövet, 
Marjan Szumlakowski 1939 januárjában tárgyalásokat kezdett  egy lengyel hivatalos lá-
togatás előkészítésére, melynek célja egy átmeneti kereskedelmi egyezmény megkötése 
lett  volna.9 Ám a második világháború kitörésével a madridi német nagykövetség egyre 
erősebb nyomást gyakorolt a spanyol kormányra, hogy az szüntesse meg a lengyel kül-
képviseletet a fővárosban. 1942-ben a spanyol külügyminisztérium végül elrendelte a 
lengyel nagykövetség bezárását; a döntést azzal indokolták, hogy a képviselet működé-
se összeegyeztethetetlen a diplomáciai gyakorlatt al és a nemzetközi körülményekkel.

Bulgáriával 1940 januárjában kötött  kereskedelmi egyezményt Spanyolország, 
a bolgár kormány számára igen kedvező feltételekkel.10 A háborús körülmények 
ellenére a kétoldalú kapcsolatok dinamikusan alakultak. Szófi ába érkezett  például 
hivatalos látogatásra az Instituto Nacional de Previsión (a spanyol állami biztosítási 
és nyugdíjpénztár) delegációja, hogy tanulmányozza a bolgár társadalombiztosítási 
rendszert. A spanyol külpolitika alakulását azonban továbbra is döntően befolyásolta 
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Németország, ezért amikor 1944 őszén a szovjet csapatok bevonultak Szófi ába, 
Spanyolország arra kényszerült, hogy bezárja bolgár nagykövetségét.11

A spanyol–román viszony vizsgálatakor szembetűnő, hogy a spanyol kormányt a 
térség többi országával fenntartott  kapcsolatokhoz képest szorosabb kötelékek fűzték 
Romániához; ehhez a hasonló ideológiai hátt ér mellett  még a nyelvrokonság is hozzá-
járulhatott . II. Károly királyt – csakúgy, mint Pál jugoszláv régensherceget és II. György 
görög királyt – Franco kezdeményezésére a polgárháború idején alapított  Medalla de la 
Campaña-érdemrenddel tüntett ék ki, a felkelők számára nyújtott  erkölcsi támogatásuk 
elismeréseképpen. Románia baráti országként élt a spanyol köztudatban, és politikai 
berendezkedését a spanyol vezetők is példaértékűnek tekintett ék. Ennek bizonyítéka, 
hogy milyen élénk érdeklődéssel követt ék a spanyol diplomaták a bukaresti törvényho-
zás működését és az ország társadalmi helyzetének alakulását.12 A kétoldalú kapcsola-
tok nem nélkülöztek néhány kellemetlenebb epizódot sem: Károly király például azzal 
vádolta Pedro Prat y Soutzo bukaresti spanyol nagykövetet, hogy kapcsolatot tart fenn 
a Vasgárdával.

A spanyol kormány igyekezett  kiaknázni a gazdasági kapcsolatok által nyújtott  le-
hetőségeket is: több román vállalat exportált üzemanyagot, gabonát és élelmiszereket 
a polgárháborús pusztítás által igen megviselt Spanyolországba.13 Ám a háború utáni 
spanyol gazdaság nem bővelkedett  potenciális csereárunak számító nyersanyagokban, 
amit megsínylett ek a kétoldalú kapcsolatok, csakúgy, mint Románia belépését a máso-
dik világháborúba. 1945 áprilisában a két ország képviselői még aláírtak egy kereske-
delmi egyezményt, melyben rögzített ék a spanyol kőolajvásárlás feltételeit és kiegyen-
lített ék a kereskedelmi mérleg defi citjét, ám az egyezményt már nem ratifi kálták, mivel 
a háborús körülmények miatt  a bukaresti spanyol nagykövetnek el kellett  hagynia az 
országot.

A konkrét gazdasági és politikai problémák mellett  a spanyol és a román kormány-
nak több más kérdésben is együtt  kellett  működnie. Ezek közül a legfontosabb a sze-
fárdi zsidók, valamint a Nemzetközi Brigádokban harcoló román önkéntesek helyzeté-
nek megoldása volt. A hadifogságba esett  román önkénteseket először a San Pedro de 
Cardeñában (Burgos közelében) működő gyűjtőtáborba, majd a Miranda de Ebro-i kon-
centrációs táborba vitt ék.14 Mind a szefárdi zsidók spanyol menedékjogának tisztázása, 
mind a román hadifoglyok repatriálásának kérdése mindkét ország jogrendszerével 
összhangban álló megoldást kívánt; így igen nehéz volt minden érintett  fél számára 
előnyös kompromisszumos megoldást találni. A tárgyalásokat tovább nehezített e, hogy 
1944-től a román kormány és diplomácia is érzékelte, hogyan vált egyre elutasítóbbá a 
nemzetközi közösség a francóista rezsimmel szemben. Franco tábornok Spanyolorszá-
ga a világháború végére szövetségesek nélkül maradt, és egyedül kellett  szembenéznie 
a ténnyel, hogy az új nemzetközi rend semmiben sem hasonlít ahhoz, amilyennek azt 
1938–39-ben elképzelték.
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A bizonytalan nemzetközi helyzetben vezetőváltás zajlott  le a spanyol külügymi-
nisztériumban: Alberto Martín Artajo lett  az új külügyminiszter. A katolikus-konzer-
vatív miniszter kinevezése újabb fordulatot jelzett  a spanyol külpolitikában: a kormány 
szakítani akart a világháború alatt i tengelybarát beállított sággal, és Spanyolország 
semlegességét, demokratikus elkötelezett ségét hangsúlyozta az új vezető hatalmak és 
a nemzetközi közvélemény előtt . A spanyol diplomácia aktívan részt kívánt venni az 
új nemzetközi jogrendszer és kapcsolatok konszolidálásában. Ennek érdekében kom-
munikációs stratégiája központjába a spanyol semlegességet helyezte, melynek csor-
bítatlanságát – a spanyol kormány szerint – a hivatalosan is kimondott  semlegesség 
és a „nem hadviselő fél” státusza is igazolta.15 A spanyol propaganda alapvetése az 
volt, hogy az ország semlegessége a spanyol lovagiasság és a nemesi erkölcs történelmi 
hagyományaiban gyökerezik, melyektől távol áll mindenfajta ellenségeskedés és ag-
resszió: nem támadja meg veszélyben lévő szövetségeseit, de tőlük is elvárja ugyanezt.

Minden erőfeszítés dacára, a nemzetközi közvélemény Franco tábornok rendszeré-
vel kapcsolatban leginkább a diktatúrák anakronizmusát és a fasizmus állandó, élő 
fenyegetését érzékelte. Az ENSZ kizárta tagjai közül Spanyolországot, és szankcióinak 
eredményeképpen a tagállamok nagy része visszahívta diplomatáit Madridból.16 
A spanyol diplomácia érdemben nem tudott  beleszólni a „spanyol kérdés” vitájába, 
mely először a nemzetközi sajtóban, majd az ENSZ-ben zajlott . A külügyminisztérium 
mindössze annyira szorítkozott , hogy hivatalos nyilatkozataiban elítélte a Franco-rend-
szert ért „igazságtalan” vádakat.

A kibontakozó hidegháború első szakaszában a francóista Spanyolország nemzet-
közi arculatában a rendszer radikális antikommunizmusa lett  a meghatározó elem. Az 
egyértelmű ideológiai állásfoglalás egyik következménye volt az is, hogy a közép- és 
kelet-európai országokkal megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok, és a spanyol kül-
ügyminisztérium arra kényszerült, hogy bezárja nagykövetségeit, miután a térség álla-
mai a spanyol emigráns köztársasági kormányt ismerték el. A köztársasági kormányt 
1945-ben de jure Guatemala, Mexikó, Panama és Venezuela ismerte el. A következő két 
évben számos közép-kelet-európai ország követt e az amerikai államok példáját: Len-
gyelország (1946. április 4.), Jugoszlávia (1946. április 17.), Csehszlovákia (1946. 
augusztus 22.), Románia (1946. június 4.), Magyarország (1946. augusztus 22.), Albánia 
és Bulgária (1946. október 29.). A köztársasági Cortes (parlament) 1945. augusztus 17-én 
Mexikóvárosban tartott alakuló ülésére Csehszlovákia még hivatalos képviselőt is 
delegált.17 A közép- és kelet-európai államok egyértelmű állásfoglalására a francóista 
kormánynak is volt válasza: hivatalos közleményben jelentett e be, hogy Spanyolor-
szág felfüggeszti a kommunikáció minden formáját az említett  államokkal, és zárolja 
a kereskedelmi tranzakciókat is. Fokozatosan felszámolták a diplomáciai és konzuli 
tevékenységet is, és mind Spanyolország, mind a közép- és kelet-európai országok 
visszahívták diplomatáikat. Új szakasz kezdődött  a spanyol Közép- és Kelet-Európa-
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politikában, mely végigkísérte a XX. század középső évtizedeit, és amelyet leginkább a 
kapcsolatok hiánya jellemzett . Ennek okait vizsgáljuk a következőkben.

A szocialista tábor teljes elutasításától a kényszerű közeledésig 
(1946–1959)

A közép-európai országok államfejlődése a világháború végével kibontakozó új vi-
lágrendben egy újfajta politikai berendezkedés, a „népi demokrácia” gyakorlatba ül-
tetésében konvergált. Ezzel Spanyolország és a közép- és kelet-európai régió országai 
véglegesen a két ellentétes és ellenséges hidegháborús tömb részei lett ek, melyeknek 
egymáshoz való viszonyát a hidegháború e korai időszakában az Egyesült Államok 
által képviselt feltartóztatás politikája határozta meg.

Alberto Martín Artajo külügyminiszter és Franco egyetértett  abban, hogy a nyugati 
demokráciák esetében alkalmazott  spanyol külpolitikai propagandaoff enzívát ki kell 
terjeszteni a vasfüggöny mögött i országokra is. A kommunizmus elleni harcban azon-
ban korlátozott ak voltak a spanyol államapparátus eszközei. Elsöprő negatív, sokszor 
pánikkeltő propaganda-hadjárat kezdődött  a sajtótermékekben; a spanyol kormány sok 
közép- és kelet-európai emigránst fogadott  be; kifejezett en a kommunizmus elleni harc 
ideológiáját terjesztő oktatási-kulturális intézmények is születt ek,18 valamint a közép- 
és kelet-európai régió emigráns kormányai engedélyt kaptak arra is, hogy félhivatalos 
képviseleteket nyissanak Spanyolországban. Ezek a követségek fontos politikai és kul-
turális tevékenységet folytatt ak a világháború után meglehetősen sivár madridi diplo-
máciai életben. Az 1949 és 1969 közti időszakban Marosy Ferenc irányításával működött  
Madridban a Magyar Királyi Követség,19 Zdenko Formanek vezett e a csehszlovák kö-
vetséget,20 Marian Szumlakowskit és Josef Potockit delegálták a lengyel követség élére, 
és Ljubica Visockĳ  irányítása alatt  folytatt a tevékenységét a Jugoszláv Királyi Követség. 
Franco hangsúlyt fektetett  a száműzött  arisztokrácia megnyerésére is: Spanyolország-
ban telepedett  le többek között  Habsburg Ott ó, II. Simeon bolgár cár, Miklós román 
herceg és még számos, hazáját elhagyni kényszerülő arisztokrata. Ezek a „luxusven-
dégek” egy megosztott , egységes ellenzéki álláspontot nélkülöző emigrációt alkott ak, 
bár egyöntetűen támogatt ák az őket befogadó spanyol kormányt. Már utaltunk a fél-
hivatalos nagykövetségek létrehozására; ezek a szervezetek hatékonyan képviselték a 
menekültek érdekeit, aktívan részt vett ek a politikai, kulturális és társasági életben, 
és fontos kapcsolati hálót alakított ak ki. Tevékenységükkel ily módon hozzájárultak a 
spanyol propagandának a francóista rezsimről kialakított  toleráns, „organikus demok-
rácia” képének igazolásához.

A félhivatalos követségek működését érdemes tágabb kontextusba helyezni. 1949–
1950-ben enyhülni látszott  Spanyolország nemzetközi elszigeteltsége: a spanyol kikötők 
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először fogadtak ismét egyesült államokbeli hajókat, és I. Abdullah jordán király sze-
mélyében első alkalommal tett  államfő hivatalos látogatást Madridban. Ugyanebben az 
időszakban – az anyagi támogatás megszűnése és a spanyol kommunista párt tagjai-
nak fokozódó emigrációja miatt  – az emigráns köztársasági kormány arra kényszerült, 
hogy bezárja közép- és kelet-európai nagykövetségeit.

Ezt megelőzően, a negyvenes évek második felében, a spanyol vezetéshez hasonló-
an, a közép- és kelet-európai országok kormányai is támogatt ák az emigráns követsé-
gek – ez esetben a spanyol képviselet – létrehozását országaikban. 1946 és 1949 között  
Manuel García de Miranda (Prága), Julio Prieto Villabrille (Budapest), Manuel Sánchez 
Arcas (Varsó), Julio de Huici Miranda (Szófi a), Ricardo Begoña (Bukarest) és Federico 
Miñana (Belgrád) képviselte a spanyol köztársasági érdekeket a közép- és kelet-európai 
régióban. A rendkívüli megbízott  követek igyekeztek a fogadó országokban kialakított  
gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatrendszerrel is támogatni a Köztársaság visz-
szatérésének lehetőségét.

Bár első pillantásra úgy tűnik, ebben az időszakban meglehetősen gyérek voltak a 
kapcsolatok Spanyolország és a szocialista tábor országai között , mégis történtek ér-
dekes diplomáciai kezdeményezések. 1950-ben latin-amerikai rádióműsorokban röp-
pent fel a hír, hogy Spanyolország, a Szovjetunió, valamint a közép- és kelet-európai 
szocialista országok Egyiptomon, Iránon, Afganisztánon és más közvetítő országokon 
keresztül bonyolított ak kereskedelmi tranzakciókat.21 Feltételezhető, hogy a spanyol 
kormány a lengyelekkel is egyeztetett  hasonló céllal; annak ellenére, hogy az ENSZ-ben 
Lengyelország volt a francóista rezsim egyik leghangosabb bírálója, és amikor 1952-ben 
Spanyolországot felvett ék az UNESCO tagjai közé, Lengyelország tiltakozásképp kilé-
pett  a szervezetből. 1948 decemberében a lengyel kormány kezdeményezte a lengyel–
spanyol gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzését: párizsi külkereskedelmi ügynök-
ségén keresztül szándékozott  kereskedelmi megállapodást kötni Spanyolországgal, 
ahonnan a lengyel szénért cserébe élelmiszert importáltak volna. Néhány évvel később, 
1954-ben jött  létre az első tényleges kereskedelmi megállapodás a két ország között : a 
kőszénexportért cserébe Lengyelország spanyol vasércet kapott .22 Egyértelművé vált, 
hogy a politikai nézetkülönbségek ellenére, a gazdasági együtt működés jövedelmező 
volt, ahogyan azt egy 1956-ban, Varsóban megrendezett  nemzetközi konferencián is 
hangsúlyozták a spanyol és lengyel delegátusok. A konferencián az árucsere fi zeté-
si módozatait is pontosított ák: a spanyol Instituto de Moneda Extranjera (Devizainté-
zet; a spanyol kormány önálló külkereskedelmi szervezete) és a lengyel Nemzeti Bank 
képviselői fi zetési megállapodást írtak alá – mivel az egyezmény titokban tartásáról 
is megállapodás született , a tranzakciókat egy lisszaboni székhelyű szervezet bonyo-
lított a.23. A spanyol–lengyel gazdasági együtt működés hátt erében politikai érdekek is 
munkáltak. A Franco-kormánynak érdekében állt közeledni a hagyományosan – és eb-
ben az időszakban ismét nyíltan – katolikus Lengyelországhoz: a spanyol diplomaták 
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úgy értékelték, a vallásos hagyományokat támogató spanyol hozzáállás példaértékű 
és vonzó lehet a régió azon országai számára, melyek szintén el kívánnak távolodni 
a tiszta szocializmus ideológiájától. Lengyelország pedig arra is fel kívánta használni 
az együtt működést, hogy a Szovjetuniótól való fokozatos függetlenedését bizonyítsa. 
Figyelemre méltó tehát, hogy ezek a korai gazdasági kapcsolatok politikai előnyökkel 
is jártak; emellett  messze megelőzték az Egyesült Államoknak a térségben indított , ha-
sonló kezdeményezéseit.

1957-ben, több évi egyeztetés és az első lengyel–egyesült államokbeli kereskedelmi 
egyezmény aláírása után konkretizálódott  a spanyol–lengyel kereskedelmi csereügylet 
is.24 Ám mindkét kormány konstruktív szándékai ellenére, a kereskedelmi kapcsola-
tok igen vontatott an alakultak, amit leginkább a résztvevő vállalatok sínylett ek meg. 
Hasonló kereskedelmi egyezményeket kötött  a spanyol kormány más közép- és kelet-
európai országokkal, így például Magyarországgal25 és Csehszlovákiával is. Megkez-
dődött  az a lassú folyamat, mely a következő évtizedekben a kapcsolatok újraértékelé-
séhez vezetett .

Az antikommunizmus átalakulása: a gazdasági kapcsolatok híd-
szerepe a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáig (1959–1977)

A spanyol politikában az úgynevezett  „késői francóizmus”, a hatvanas és hetvenes évek 
időszakának fő jellemzője a pragmatizmus volt; az ország külpolitikáját emellett  a bé-
kés egymás mellett  élés és a détente hidegháborús doktrínái is meghatározták. Az 1958–
1959-ben végrehajtott  Gazdasági Stabilizációs Terv koordinálásával párhuzamosan, a 
spanyol kormány és külügyminisztérium egyeztetéseket, majd hivatalos tárgyalásokat 
is kezdeményezett  a második világháború végén a közép- és kelet-európai országokkal 
megszakadt gazdasági kapcsolatok felélesztésére.

1955-ben Spanyolország az ENSZ teljes jogú tagja lett . 1957-ben az új külügyminisz-
ter, Fernando María Castiella kinevezése is jelezte a spanyol külpolitika megújult irány-
vonalát. A spanyol diplomácia elsődleges célja ebben az időszakban az volt, hogy az or-
szág felvételt nyerjen a nemzetközi gazdasági szervezetekbe, amit a francóista rendszer 
teljes nemzetközi elismerése fontos feltételének tekintett ek. 1958-ban Spanyolország az 
Európai Gazdasági Együtt működési Szervezete, a Nemzetközi Valutaalap és a Nemzet-
közi Újjáépítési és Fejlesztési Bank tagja lett .

A szocialista tábor országai felé való nyitást szintén a gazdasági tényező tett e in-
dokoltt á: a nemzetközi piacok/gazdasági tömbök fejlődésében egyre kevésbé voltak 
meghatározóak az ideológiai különbségek. A közös gazdasági érdekeket a spanyol 
kormány is érzékelte, és már a hatvanas évek elején megkezdte a kapcsolatok kiépí-
tését a szocialista kormányokkal – korábban, mint említett ük, kizárólag az emigráns 
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kormányok képviselőivel tartott  fenn hivatalos kapcsolatot.26 Dolores Ferrero jól ösz-
szegzi a spanyol nyitás motivációit: egyrészt, a szovjet tömb országaival kötött  gazda-
sági egyezményekkel a spanyol kormány nyomást gyakorolhatott  a nyugati demokrá-
ciákra, ugyanakkor a gyakorlatban demonstrálta a korabeli hivatalos propagandában 
sokat emlegetett  „külpolitikai nyitás” folyamatát. Másfelől, Spanyolország gazdasági 
helyzete még mindig nem volt annyira kedvező, hogy lebecsülje a KGST országaival 
folytatott  kereskedelem lehetséges előnyeit. Harmadrészt, a spanyol kormány tudatá-
ban volt annak, hogy az Európai Gazdasági Közösség nem veszi fel tagjai közé, ezért – az 
ideológiai nézetkülönbségeket félretéve – nyitnia kell az egyéb piacok felé.27 Minden 
előzetes várakozás ellenére, a közép- és kelet-európai térség országai közül 1957-ben 
elsőként Lengyelország és Jugoszlávia vett e fel újra a diplomáciai kapcsolatokat Spa-
nyolországgal; a gesztus nemzetközi körökben is meglepetést váltott  ki, hiszen annak 
idején az említett  két ország ismerte el elsőként a Spanyol Köztársaságot.

A politikai-diplomáciai előzmények azonban továbbra is akadályozták a kapcsola-
tok rendezését. A közép- és kelet-európai országokkal a spanyol kormány nem tartott  
fenn hivatalos kapcsolatot, ehelyett , mint arra már utaltunk, a térség emigráns kormá-
nyainak képviseleteit akkreditálta országában; ezáltal, ha átt ételesen is, de a legitim 
kormányok megdöntésére irányuló tevékenységet támogatott . Így a spanyol diplomácia 
semmilyen meglévő intézményes hátt érre nem támaszkodhatott , amely megkönnyítet-
te volna a kapcsolatfelvételt a közép- és kelet-európai országokkal; a térség kormánya-
ival folytatott  kereskedelmi ügyletekben közvetítő országok segítségét kellett  igénybe 
vennie, ami az egyezmények átt ekinthetetlenségéhez, valamint a közvetítői részese-
dés miatt  az árucikkek árának jelentős növekedéséhez vezetett . A spanyol kormány 
más lehetőségeket is próbált alkalmazni, mint a közvetlen árucsere-megállapodások, a 
kombinált árucseremérleg, vagy az ahhoz hasonló clearing-megállapodások (melyeket 
korábban Svájccal vagy Ausztriával kötött ek), de látható volt, hogy ezek az alternatívák 
nem jelentenek megoldást a problémára.

Emellett  a szocialista tömb felé való nyitást a spanyol politikai élet szereplői sem 
támogatt ák egyöntetűen. Az új külpolitikai tendencia legvehemensebb ellenzője a 
Falange (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, 
FET y de las JONS) és a Spanyol Kommunista Párt (Partido Comunista de España, PCE) 
volt. A falangisták szerint a kapcsolatok szorosabbra fűzése a kommunista országok-
kal egyértelműen a francóista rendszer összeomlásához és egy újabb polgárháborúhoz 
vezetne. A Prágában, Szófi ában és a többi közép- és kelet-európai fővárosban élő spa-
nyol kommunisták viszont úgy látt ák, a Németország és Olaszország beavatkozásával 
hatalomra került, a második világháborús fasizmus furcsa zárványaként megmaradt 
francóista rezsimmel nem szabad diplomáciai kapcsolatokat létesíteni, hiszen ez is se-
gítené jogtalan fennmaradását. Értelmezésükben Franco kormánya csak azért nyitott  a 
szocialista tömb országai felé, hogy ezzel nyomást gyakoroljon az Egyesült Államokra 
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és az európai Közös Piacra. A spanyol külpolitika új tendenciáinak értékelését tovább 
bonyolított a, hogy – mint korábban jeleztük – Spanyolországban számos volt uralkodó 
és arisztokrata (például Habsburg Ott ó vagy II. Simeon bolgár cár) telepedett  le, akik 
Franco tudtával és támogatásával jelentős kommunistaellenes propagandát folytatt ak. 
A kapcsolatok felújítása a közép- és kelet-európai országokkal így hosszú, megtorpaná-
sokkal és nekilendülésekkel teli folyamat volt.

Általánosságban négy szakaszt különböztethetünk meg a diplomáciai és kereskedel-
mi kapcsolatok rendezésének folyamatában, melyek jól jelzik a Közép- és Kelet-Európa 
felé irányuló francóista külpolitika stratégia- és hangsúlyváltásait is.

Az első szakasz (1958–1959) legfontosabb mozzanata a KGST-országokkal aláírt, két-
oldalú kereskedelmi megállapodások létrejött e, melyeket általában a spanyol fél kez-
deményezett . Eleinte az árucsere volumene igen szerény volt, és olyan cikkekre kor-
látozódott , mint az ércek, papír, parafa, vegyipari termékek, gyümölcs, élelmiszerek. 
A spanyol kormány érdeklődött  a cseh traktorok, nehézipari gépek és kristályüveg-
gyártás, valamint a lengyel kőszén iránt is. A kereskedelmi együtt működés e kezdeti, 
alacsonyabb intenzitású szakasza egyfajta próbajáratként is értelmezhető, melynek so-
rán az érintett  kormányok és cégek feltérképezték, mi várható reálisan a kereskedelmi 
kapcsolatoktól. Ezt követt e az együtt működés intézményesülése; vegyes bizott ságok 
jött ek létre, melyek pontosított ák az árucsere összetételét és volumenét, s fokozatosan 
növekedni kezdett  az export is.28 A vegyes bizott ságok hatékonyságára jó példa a Cseh–
Spanyol Kereskedelmi Bizott ság, amely mind áruösszetétel, mind volumen szempont-
jából olyan hatékonyan kalibrálta a kétoldalú kereskedelmet, hogy 1958 és 1968 között  a 
Spanyolországba irányuló cseh export 58%-kal nőtt , s az onnan érkező import összérté-
ke is 65%-kal emelkedett .29 Lengyelország esetében is hasonló változások történtek: az 
1956-tól 1975-ig tartó időszak értékelésére Luis Fernando Lobejón „a spanyol–lengyel 
kereskedelem aranykora” kifejezést használja.

A közép- és kelet-európai országokkal való kapcsolatok rendezésének második 
szakaszában (1964–1969) az érintett  kormányok – a kereskedelmi att asék egyeztetései 
után – hivatalos kereskedelmi kirendeltségeket hoztak létre. A döntés eredményeként 
Madridban és a közép- és kelet-európai fővárosokban megjelentek a szocialista tábor, 
illetve Spanyolország első hivatalosan kinevezett  diplomatái, akiknek a kereskedelmi 
kapcsolatok szervezése mellett  a diszkrét információszerzés és a kapcsolatépítés is a 
feladatkörébe tartozott . Bár a helyi kapcsolatt artást már az előző szakasz kétoldalú szer-
ződései nyomán megjelenő delegációk is segített ék, ám ezek jellege inkább technikai, 
mintsem diplomáciai volt. A hivatalos képviseletek hálózata 1969-re konszolidálódott  
véglegesen, amikor a spanyol kormány, felismervén, hogy a félhivatalos és hivatalos 
kirendeltségek működése összeférhetetlen, felszámolta a negyvenes évektől Madrid-
ban működő, a közép- és kelet-európai országok érdekeit képviselő félhivatalos kö-
vetségeket, és további gesztusértékű rendelkezéssel megszüntett e az antikommunista 
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egyetemi hallgatók képzésére korábban létrehozott  Colegio Mayor Santiago Apóstolt, 
valamint a spanyol nemzeti rádió idegen nyelvű propagandaadásait is.

A közép- és kelet-európai régió néhány országa esetében más tényezők is nehezítet-
ték a kapcsolatok szorosabbra fűzését. A bolgár–spanyol kapcsolatok kibontakozását 
például II. Simeon volt bolgár cár tevékenysége akadályozta. A gyermekcárt 1946-ban 
száműzték Bulgáriából, és 1951-ben „a spanyol kormány hivatalos vendégeként” Mad-
ridban telepedett  le családjával. 1963-ban emigráns bolgár kormányt akart alapítani, 
ehhez viszont a spanyol államfő engedélyéért kellett  folyamodnia. Franco visszauta-
sított a Simeon kérését, mert Bulgária kiállt az ENSZ-ben Spanyolország azon kezde-
ményezése mellett , hogy Gibraltár is kerüljön fel a szervezet dekolonizációs listájára.30 
Franco nyilvánvalóan el akarta kerülni, hogy a száműzött  uralkodó politikai tevékeny-
ségének akár közép- és kelet-európai kapcsolatai, akár Gibraltárral kapcsolatos területi 
követelései lássák kárát.

A spanyol külügyminisztérium a szocialista tömb kormányaihoz intézett  hivatalos 
nyilatkozataiban azzal is érvelt a hivatalos kereskedelmi kirendeltségek létesítése mel-
lett , hogy Spanyolország nagy léptékű gazdasági modernizációs programot indított , és 
igen fontosnak tartja új exportpiacok feltérképezését is. Tény, hogy a spanyol kormány-
ban nagy számban képviseltett ék magukat az Opus Dei korszerűen képzett , technok-
rata szakemberei, akik nagyban hozzájárultak a spanyol gazdaság fellendítéséhez, és 
az új gazdasági orientáció keretein belül szorgalmazták a kereskedelmi kapcsolatok 
diverzifi kálását és szorosabbra fűzését a legelőnyösebb feltételeket kínáló országokkal.

A kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében fontos fordulópont volt 1964: ekkor nyitott a 
meg első kirendeltségeit Varsóban és Bukarestben az Instituto de Moneda Extranjera. 
Ezek a hivatalos képviseletek a bolgár, magyar, csehszlovák és NSZK vonatkozású gaz-
dasági kapcsolatokat is irányított ák.

1969-ben Gregorio López Bravo, az Opus Dei közismert tagja került a spanyol külügyi 
tárca élére. A korábban iparügyi miniszteri tisztséget betöltő politikus elsődleges fel-
adata az volt, hogy elérje, Spanyolország a lehető legteljesebb mértékben integrálódjon 
az európai Közös Piacba. A külügyminiszter fontos, gesztusértékű látogatásaival ha-
marosan az újságok címlapjára került: hivatalos látogatást tett  Brüsszelben, Moszkvá-
ban pedig nem hivatalos egyeztetéseket folytatott  a szovjet kormány tagjaival – amivel 
azt is egyértelművé tett e, hogy az európai integráció mellett  Spanyolország arra is ké-
szen áll, hogy felülemelkedjék a keleti blokktól elválasztó nézetkülönbségeken. López 
Bravo nyilatkozataiban kiemelte, a spanyol külpolitika különleges hangsúlyt fektet a 
szocialista tábor országaival fenntartott  kapcsolataira is, hiszen hazája gazdasági és biz-
tonságpolitikai érdekei sok ponton egyeznek a közép- és kelet-európai országokéival. 
López Bravo és a döntően Opus Dei-tagokból álló spanyol kormány pragmatizmusa 
miatt  a kezdetektől támogatt a Willy Brandt Ostpolitikját is. A spanyol külpolitika kelet 
felé való nyitásának hamarosan kézzelfogható eredményei is jelentkeztek: a szocialista 
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országok egymás után nyitott ák meg konzulátusaikat Madridban, és a spanyol kor-
mány a közép-és kelet-európai térség számos országával kötött  kereskedelmi, hajózási, 
közlekedési, gazdasági és technikai együtt működési egyezményeket.

A korabeli spanyol Közép- és Kelet-Európa-politika harmadik szakaszának (1970–
1977) alakulását döntően befolyásolta az a tény, hogy Spanyolország ismét nem nyert 
felvételt az európai Közös Piac szervezeteibe. Ennek következtében felgyorsultak az 
európai szocialista országokkal folytatott , kétoldalú gazdasági együtt működési tárgya-
lások, amit az is megkönnyített , hogy 1970 őszére, mint említett ük, a régió országainak 
nagy része már rendelkezett  kereskedelmi és konzuli képviselett el Madridban. A régi-
ós és kétoldalú kapcsolatok alakulásának fontos állomása volt a külügyminiszterek ta-
lálkozója az ENSZ 1971-es Közgyűlésén. A kereskedelmi kapcsolatok dinamizálásához 
az is hozzájárult, hogy 1970 júliusában a spanyol kormány preferenciális szerződést 
kötött  a Közös Piaccal – ez az új kapcsolat, ha nem is volt annyira jelentős az integráció 
szempontjából, de megnövelte a spanyol külkereskedelem mozgásterét. Így kétoldalú 
kereskedelmi szerződések sorát írták alá a szocialista tömb országaival, melyek nagy 
része öt évre szólt, és záradékaikban fontos, kölcsönös előnyöket is tartalmaztak.

Érdemes szót ejteni a közép- és kelet-európai országokban újonnan megnyitott  spa-
nyol nagykövetségek jellegzetességeiről is, hiszen azok nagyban eltértek a korabeli 
spanyol és nemzetközi diplomáciai gyakorlatt ól. A külképviseleteket általában egy mi-
niszter vagy nagyköveti rangú diplomata vezett e; a konzuli részlegben két vagy három 
diplomata dolgozott , akik a külügyminisztérium, a hadügyminisztérium (katonai hír-
szerzés) és a belügyminisztérium (külpolitikai hírszerzés) alkalmazott ai közül kerül-
tek ki. A kereskedelmi kirendeltség tennivalóit három-négy szakember végezte, akik 
(általában) korábban Madridban hasonló feladatokat látt ak el.

A spanyol külpolitika keleti nyitásának azonban megvoltak a határai és korlátai. 
A Szovjetunió és Spanyolország között  továbbra sem volt hivatalos kapcsolat, és amint 
már utaltunk rá, a Spanyol Kommunista Párt hevesen ellenezte, hogy a közép-kelet-  
európai országok szorosabbra fűzzék kapcsolataikat a francóista Spanyolország-
gal. A spanyol emigráns kommunisták szerint az anakronisztikus Franco-rezsim legi-
timitását ismét megcáfolta a tény, hogy az országot nem vett ék fel sem a NATO, sem a 
Közös Piac szervezeteibe. A spanyol külpolitika keleti orientációját pedig Franco „fan-
táziátlan” manőverének tekintett ék, amelynek két célja volt: az Egyesült Államokkal 
szemben kedvezőbb tárgyalási pozíciók teremtése a spanyolországi amerikai bázisok 
csökkentésének kérdésében és nyomásgyakorlás a Közös Piacra. A közép- és kelet-    
európai kormányok azonban az ideológiai különbségek helyett  a gazdasági érdekeket 
tartott ák szem előtt , hiszen a konzuli és kereskedelmi kapcsolatok számos előnyt jelen-
tett ek a gazdaság, az export és a közlekedés, valamint a kulturális propaganda terén. 
A kereskedelmi egyezmények kodifi kálása során több, régóta húzódó problémát is 
rendeztek a spanyol féllel, például a Franco hivatalos vendégeként Spanyolországban 
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tartózkodó közép- és kelet-európai arisztokratákét. Ennek következtében a Madridban 
élő Simeon bolgár cártól például megvonták az anyagi támogatást, és megtiltott ák, 
hogy ingatlanjain a bolgár zászlót használja.

A gazdasági kapcsolatok intenzívebbé válása ellenére, a közép- és kelet-európai or-
szágokba irányuló export igen kis tételt jelentett  a spanyol külkereskedelmi mérlegben. 
A régió országaival fenntartott  diplomáciai kapcsolatok összetett  előzményei, a földraj-
zi távolság és – a kétpólusú világrend nemzetközi kontextusában – az eltérő politikai 
berendezkedésből fakadó ideológiai különbségek jelentett ék az együtt működés korlá-
tait. Ugyanakkor a hetvenes évek elejére, főként a Szovjetunió, Románia, Lengyelország 
és Magyarország esetében számott evően nőtt  a kereskedelem volumene. A gazdasági 
együtt működés mellett  hajózási, légiforgalmi és környezetvédelmi egyezmények is 
születt ek, és sűrűbbé váltak a magas szintű látogatások is. A kereskedelmi kamarák a 
gazdaság több ágazatában is specializált vegyes bizott ságokat hoztak létre.

A spanyol–közép-kelet-európai közeledés folyamatában döntő jelentőségű volt az 
1973-as év. Az olyan nemzetközi események, mint a jom kippuri háborút követő olajár-
robbanás, az Európai Közösség első bővítése (Nagy-Britannia, Írország és Dánia felvé-
telével), valamint a hidegháborús blokkok politikai vezetőinek sűrűbbé váló találkozói, 
felértékelték a gazdasági együtt működést és a szövetségrendszerek konszolidálását a 
nemzetközi közösségben és a spanyol külpolitikában is. A spanyol kormány továbbra 
is előtérbe helyezte a kapcsolatok bővítését Közép- és Kelet-Európával, illetve Ázsiá-
val. A kétoldalú gazdasági szerződések továbbfejlesztése mellett  ebben az időszakban a 
kulturális együtt működés is fontosabbá vált: a spanyol és közép-kelet-európai újságíró 
delegációk kölcsönös látogatásokat tett ek, és a spanyol EFE hírügynökség, valamint a 
szocialista országok hasonló szervezetei együtt működési egyezményt kötött ek, amely-
nek eredményeképp megszaporodtak a spanyol sajtóban a kelet-európai hírek. A ked-
vező nemzetközi körülmények ellenére a spanyol–közép-kelet-európai együtt működés 
nem fejlődött  robbanásszerűen, hiszen a túl szorosra fűzött  kapcsolatok mindkét fél 
számára kellemetlenségeket okozhatt ak volna.

A kapcsolatok teljes rendezésének legnagyobb akadálya maga Francisco Franco volt. 
García Tejedor prágai spanyol ügyvivő 1975 februárjában a következőképp nyilatko-
zott  Bohuslav Chňoupek csehszlovák külügyminiszternek: „Amíg Franco aktívan részt 
vesz a spanyol politikában, nem lehetséges diplomáciai kapcsolataink teljes helyreállí-
tása Csehszlovákiával”.31 1975 májusában, a szocialista tábor kereskedelmi és konzuli 
kirendeltség-vezetőinek Madridban rendezett  találkozóján szintén elhangzott , hogy a 
szocialista országok és Spanyolország diplomáciai kapcsolatainak fejlődésében a leg-
főbb akadály a Caudillo személye.32

Carlos Arias Navarro spanyol miniszterelnök az Európai Biztonsági és Együtt mű-
ködési Értekezlet Helsinkiben tartott  konferenciáján is igyekezett  megoldást találni 
a bizonytalan helyzetre. Arias Navarro Andrej Gromiko szovjet külügyminiszterrel, 
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valamint Edward Gierek lengyel kommunista vezetővel is tartott egyeztetéseket. 
A tárgyalások eredményeképp a varsói kormány kétszázmillió dolláros spanyol hitel-
kerethez jutott , és elhárultak a diplomáciai kapcsolatok normalizálását késleltető né-
zetkülönbségek is.33 Arias Navarro hasonló céllal folytatott  megbeszéléseket Lubomír 
Štrougal csehszlovák miniszterelnökkel, a spanyol külügyminisztérium politikai osz-
tályának vezetője, Aguirre de Cárcer pedig Miloslav Růžek csehszlovák külügymi-
niszter-helyett essel egyeztetett . Ezek a találkozók azonban nem hozták meg a kívánt 
eredményt, mert 1975. szeptember 26-án a FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriótico) és az ETA (Euskadi ta Askatasuna) öt tagjának kivégzése tiltakozáshullámot 
váltott  ki egész Európában.34

Franco 1975. novemberi halála után a szovjet kormány és a kelet-európai országok 
óvatos fi gyelemmel követt ék a spanyol belpolitikai helyzet alakulását. Minden jel arra 
mutat, hogy a szovjet tábor reakcióit nagymértékben befolyásolta a spanyol baloldali el-
lenzék állásfoglalása, amely óvatosságra és a reformok hatásának átgondolására intett . 
A szocialista tábor kormányai lassanként azonban feladták a megfi gyelő álláspontot, 
és a spanyol kezdeményezések, valamint a külpolitikát uraló pragmatizmus hatására 
újraindult a spanyol–kelet-európai párbeszéd.

A Franco tábornok halálát követő spanyol demokratizálódási folyamatt al párhuza-
mosan lépett  negyedik, utolsó szakaszába a spanyol Közép- és Kelet-Európa-politika. 
1977 elején a spanyol kormány a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról és nagykövet-
ségek létesítéséről kötött  szerződést a Szovjetunióval, Csehszlovákiával, Romániával, 
Bulgáriával, Magyarországgal és Lengyelországgal is. Nem sokkal később a demokra-
tikus Spanyolország Kambodzsával, Vietnammal és Mongóliával is rendezte kapcsola-
tait.35 „Hivatalossá szeretnénk tenni azt, ami mostanra magától értetődő” – nyilatkozta 
Adolfo Suárez kormányfő, utalva ezzel a kommunista veszély doktrínájának meghala-
dott ságára. Az alkotmányos monarchiában, parlamenti ellenőrzéssel működő spanyol 
külpolitika maga mögött  hagyta a Franco-korszak ideológiai meghatározott ságát, és új 
keletű kapcsolatait is hatékonyan ápolta.

Miután végigkísértük a polgárháború utáni spanyol Közép- és Kelet-Európa-
politika alakulását, jogosan merül fel a kérdés, hogy 1977-ben melyik történt: a két-
oldalú kapcsolatok „helyreállítása”, „normalizálása”, „hivatalos szintre emelése”, vagy 
„magasabb szintre emelése”. Az egykorú forrásokban nem tesznek tudatos különbsé-
get a kifejezések között , az azonban bizonyos, hogy az 1958-ban aláírt kereskedelmi 
szerződések nyomán az addig félhivatalos gazdasági kapcsolatok hivatalos szintre 
emelkedtek, és az elkövetkező években számott evően bővültek. 1964-ben bizonyos 
diplomáciai előjogokkal rendelkező kereskedelmi kirendeltségek kezdték meg mű-
ködésüket mind Madridban, mind a közép- és kelet-európai fővárosokban, és 1969-
ben ezeket hivatalos kereskedelmi és konzuli kirendeltségekké tették. Ebben az 
értelemben ekkorra már normalizálódtak a kétoldalú kapcsolatok (hiszen az érintett  
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államok hivatalos diplomáciai kirendeltségeken keresztül tartott ák a kapcsolatot), még 
akkor is, ha a korabeli diplomáciai zsargon nem használta ezt a fogalmat, és a spanyol 
kormány csak a közép- és kelet-európai országokban hozott  létre ilyen kirendeltsége-
ket. Ezek a titulus hiánya ellenére, lényegében nagykövetségi funkciókat látt ák el. Ér-
telmezésünkben tehát 1977-ben, a kinevezett  nagykövetek delegálásával és nagykövet-
ségek felállításával Spanyolország és a közép- és kelet-európai államok a már meglévő 
diplomáciai kapcsolatokat emelték magasabb szintre.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a spanyol és közép-, illetve kelet-európai 
kapcsolatoknak a polgárháború utáni első szakaszát a távolságtartás és a hivatalos 
érintkezések hiánya jellemezte, bár az európai szocialista országokban letelepülő spa-
nyol köztársasági emigránsok, illetve a Spanyolországba érkező közép- és kelet-európai 
kivándorlók jelenléte miatt  a kétoldalú együtt működés – a gátló politikai körülmények 
ellenére – megmaradt.

A következő évtizedekben a gazdasági tényezők váltak meghatározóvá, és az ide-
ológiai megfontolások helyett  egyre inkább a pragmatizmus határozta meg mind a 
nyugat-európai országok, mind a szocialista tömb külpolitikáját. Spanyolország mellett  
Franciaország, Németország és Olaszország is nyitott  Kelet-Európa irányába. A hideg-
háborús közegben is egyre inkább megnyilvánuló egymásrautaltság főként a gyorsan 
felívelő kétoldalú gazdasági és kulturális kapcsolatok dinamizmusában mutatkozott  
meg; ezek a területek ekkora váltak a nemzetközi együtt működés legfontosabb szín-
tereivé.

Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy Közép- és Kelet-Európa, illetve Spanyolország 
nemzetközi helyzete igen hasonló volt a hidegháborúban; mozgásterüket a nagyhatal-
mak határozták meg és korlátozták is sok esetben, és kormányaiknak viszonylagos el-
szigeteltségben kellett  megoldást találniuk a nemzetközi konfl iktusok helyi hatásának 
kezelésére. Külpolitikájukat döntően befolyásolták a kétpólusú világrendszer nemzet-
közi erőviszonyai. Az eltérő hidegháborús érdekszférák körébe tartozó országok között  
azonban a reálpolitikai megfontolásokból létrejövő gazdasági együtt működés mellett  a 
kultúr- és sportdiplomácia is a kapcsolatt artás fontos eszköze maradt.

Ha átfogóbb perspektívából szemléljük a kérdést, megállapíthatjuk, hogy Közép- 
és Kelet-Európa folyamatosan jelen volt a spanyol külpolitikában: a világháborúban a 
spanyol kormány tengelybarát elköteleződése miatt , a hidegháború időszakában a vas-
függöny ellenére is, majd 1977-ben az immár demokratizálódó Spanyolország hivatalo-
san is rendezte kapcsolatait a térség országaival. Természetesen, a szocialista országok 
ideológiájában a francóista Spanyolország „Európa utolsó fasiszta állama” volt, míg a 
madridi kormány, csakúgy, mint Washington, egységesen szovjet csatlósállamokként 
tekintett  a közép-kelet-európai országokra. A hidegháborús tömbpolitika determinált-
sága miatt  várható volt, hogy az eltérő ideológiájú táborokba tartozó országok közti 
kapcsolatok a minimumszinten maradnak. Ennek ellenére, a Spanyolország és Közép- 
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és Kelet-Európa államai között  egyre intenzívebbé váló kapcsolatok is jól példázzák, 
hogy a valós közös érdekek még a bipoláris világrend alapvető politikai megfontolásait 
is képesek voltak felülírni; az egyre fontosabbá váló gazdasági és kulturális együtt -
működés közepett e már nehezen volt fenntartható az ellenséges fenyegetés klasszikus 
hidegháborús propagandadiskurzusa. A spanyol–közép-kelet-európai kapcsolatok di-
namizmusa is cáfolja, hogy a vasfüggöny két, teljesen elszigetelt táborra osztott a volna 
a világot a hidegháború éveiben. Az általam felhasznált korabeli források és számos 
történész kutatásai is igazolják, hogy Európa nyugati és keleti „végei” között  soha nem 
szakadtak meg a kapcsolatok, még ha intenzitásuk ingadozott  is a külpolitikai priori-
tások függvényében.

(Fordított a: Virágh Anna)
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Résumé

Spanish Foreign Policy towards Eastern Europe, 1939–1975

Based on a broad selection of Spanish and Hungarian archival material and a large 
body of academic literature, the paper provides a thorough survey of Spanish foreign 
policy planning and practice towards the East European countries of the Soviet Bloc.

The paper fi lls a gap in the historiography of Spanish foreign policy, since, as the 
author indicates, the volume of existing research on this subject is very limited.

Aft er an introductory chapter presenting the political contexts of the two regions 
before and aft er the Second World War (1939–1959), the author presents, in great detail, 
the process during which the Spanish government initiated a slow aperture towards 
the Socialist governments of the region in the 1960s. The paper dedicates special att en-
tion to the factor of economic relations that made this rapprochement both desirable 
and viable. As a result, a score of commercial representations of the Eastern European 
countries had appeared in Madrid by the end of the decade. These legations, with the 
characteristics of a standard embassy including oft en the appointment of a diplomat in 
the rank of ambassador, prepared the re-establishment of offi  cial diplomatic relations 
between Spain and the Eastern European countries in 1977.


