
KONTRA RÉKA

A tengelybarát országok külügyi helyzete  
a II. világháború alatt: a spanyol–magyar–olasz 
kapcsolatrendszer 1943 és 1945 között

I. Az előzmények ismertetése a három ország külpolitikájának tükrében
A tárgyalt országok mindegyike egy jobboldali autoriter jellegű rendszer keretei között 
működött azzal az egyedi jellegzetességgel, hogy egyik állam vezetése sem számolta fel 
hivatalosan új alkotmányos keretek kialakítása által a királyság államformáját. Lényegi 
különbség azonban mindhárom helyszínen megfigyelhető az állam működésének te-
kintetében, hiszen míg a két mediterrán változat vitathatatlanul totalitárius, magyar 
viszonylatban ez kétséges, a gyakorlatban is működő „korlátozott parlamentáris demok-
rácia”1 okán. A három rezsim kialakulását és annak hatásait tekintve Spanyolországot 
érdemes kiemelni, hiszen egy polgárháború-szülte új államberendezkedést láthatunk, 
így a körülményeket a későbbi összefüggések megértéséhez részletesebben szükséges 
tárgyalni, mint a magyar vagy az olasz előzményeket.

(A három jobboldali államszerkezet és társadalmi hatásai) Elsősorban Spanyolország 
rendszere vált a leginkább szélsőségessé a diktatórikus berendezkedés tükrében. 
Francisco Franco 1936-os fellépése, amely megdöntötte a legitim köztársasági kor-
mányt, elsősorban a kommunista veszélyre hivatkozva volt a tábornok szerint szük-
séges. Az ideológiai viszály mögött azonban súlyos társadalmi, gazdasági és politikai 
nehézségek is húzódtak, melyeket nem sikerült egyik kormánynak sem enyhíteni. Az 
1939-ig zajló polgárháború ennek fényében, a leegyszerűsített minőségében a nemzetiek 
és baloldaliak közt dúló konfliktusnak tűnik. Ezen megítélés a köztársasági résztvevők 
ideológiai összetételét tekintve a legkevésbé sem helytálló, melynek csoportjai az or-
szágban lappangó problémák következményeiből születtek.

Említést kell tenni az instabil belpolitikai helyzetről és gazdasági elmaradottságról, 
melyet tovább súlyosbított a szeparatista törekvések egyre intenzívebbé váló jelenléte. 
A megoldás kereséséből fakadóan jelentek meg a monarchisták mellett a szeparatisták, 
köztársaságiak, anarchoszindikalisták, szocialisták és a pronunciamientokat2 szorgalma-
zó jobboldali beállítottságú katonatiszti kör. A szociális reformok hiánya és a társadalmi 
elégedetlenség vezetett a szocialista és köztársasági csoportok együttműködéséhez. A 
két fél közeledése a kommunista-veszély lehetőségére irányította a lázadó tábornokok 
figyelmét. A köztársaságiak 1939-es bukása nem csupán a német és olasz intervenciónak 
köszönhető, hanem annak a széthúzó erőnek is, mely ezen fél sokszínűségéből fakadt. 
Az antisztálinista marxisták és a kommunisták közötti ellentét kicsúcsosodása következ-
tében előfordult, hogy még a polgárháborús fronton is egymás ellen dolgoztak.

A társadalom számára komoly veszteségekkel zárult a konfliktus, egyrészt a harcok 
következtében elhunyt 433 ezer áldozat3 személyében, másrészt a tovább feszülő el-
lentétek és az azt csillapítani igyekvő terror következtében. Látni kell, hogy a spanyol 
megosztottság nem csupán a lakosság kettészakadását jelentette nemzetiekre és köztár-
saságiakra, annak ellenére, hogy ez képezte a fő szakadékot. Míg a nemzetiek közé a 
jobboldal különböző elemei többnyire egyetértésben sorakoztak fel, addig a másik fél 
lényegében felaprózódott, a fentebb említett különbségek okán. A polgárháború során 



Valóság • 2021. május

KONTRA RÉKA: A TENGELYBARÁT ORSZÁGOK KÜLÜGYI HELYZETE... 93

csupán a küzdelemre való hatása volt kézzelfogható, azonban a társadalmat szintén ilyen 
módot aprózta szét a tény, hogy az össze nem férő több ideológiai irány mindegyikének 
megvolt a maga társadalmi bázisa, hiszen mindegyik csoport más társadalmi vagy gaz-
dasági nehézségre fókuszált.

A Franco-rendszer megszilárdulását végigkísérte a megosztott társadalomból adódó 
fenyegetettség érzése, mely rontotta a viszonyt a sokat szenvedett lakosság és az újon-
nan hatalomra kerülő diktátor között. Franco békéje paradox módon megtorlásokkal 
kezdődött. Az 1939-es február 9-én kelt törvény visszamenőlegesen vonta felelősségre 
az addig a köztársaságiakkal együttműködő személyeket. A Caudillo kettős belpolitikai 
módszert alkalmazott a társadalom lecsendesítésére. Egyrészt az elnyomást, azaz a meg-
torlást kilátásba helyező törvényeket, másrészt a kormánypárt, a FET y JONS a tagokat 
széles társadalmi spektrumon befogadó politikáját. A polgárháborút követően az állami 
hierarchia csúcsán egyedül a tábornok helyezkedett el, aki minden állami kezdeménye-
zés forrásává vált. Birtokolta a törvényalkotás kizárólagos jogát, az állami hivatalnokok 
mindegyikét maga jelölte ki a jelentősebb pozíciókra, párhuzamosan viselte az egymás-
sal összeférhetetlen tisztségeket. A Nemzeti Tanács, mint szerv ugyan tovább létezett, 
azonban egyszerű konzultatív szerepet kapott, tagjait is maga a Caudillo szelektálta.

A másik mediterrán diktatúra a spanyol példával szemben a lakosság és a vezetés 
egyezségének kölcsönös elfogadásán alapult, annak ellenére, hogy a hatalomátvétel 
ugyan vér nélkül zajlott, azonban államcsíny által. Mussolini fasizmusa 1920 végére 
tömeges méretűvé duzzasztotta híveinek számát, melynek eredménye az 1921. novem-
ber 7-én, a III. fasiszta kongresszuson megszületett Nemzeti Fasiszta Párt lett. A párttá 
szerveződést megelőzően már a májusi választások során sikerült a fasisztáknak man-
dátumot szerezni, ám tömegbázisukat tekintve kétséges volt a parlamenti úton történő 
hatalomátvétel. Az 1922-es, szocialisták által szított sztrájk visszaverése jó alkalom 
volt egy fasiszta erődemonstrációra, ráadásul az események következtében az aktuális 
miniszterelnököt lemondatták. A megüresedett pozíció keltette hatalmi űr során vetél-
kedés indult. Esélyesnek Giovanni Giolitti, egykori ötszörös miniszterelnök látszott, ám 
Mussolini elzárkózott az együttműködéstől, továbbá a szocialisták sem vállaltak egy 
szocialista–liberális–fasiszta koalíciót. Mussolini a tömegdemonstráció és a feketein-
gesek általi puccs mellett döntött, melyből, mint ismeretes, végül csupán egy jelképes 
aktus kerekedett. Miniszterelnök-jelöltek hiányában, az uralkodó Viktor Emánuel magá-
hoz hívatta Mussolinit a kinevezés ügyében, ezennel kezdetét vette a Marcia su Roma. 
Mussolini október 29-én miniszterelnök lett, másnap kormányt alakított, majd 31-én a 
feketeingesek a bebocsátást követően szimbolikusan végigmasíroztak Róma városán.

A tisztséghalmozás az olasz fasizmus esetében is sajátos elemként dominált, a Duce 
hatáskörébe tartozott a rendeleti úton zajló törvényhozás és a végrehajtás is. Míg 
Spanyolországban a Caudillóval szemben nem volt ellensúlyozó, addig Viktor Emánuel 
továbbra is birtokolta a trónt, államfőként pedig a kormány leváltására is adott volt a le-
hetősége. Mussolini 1943 nyaráig kormányfőként, azaz miniszterelnökként és a Fasiszta 
Nagytanács vezetőjeként irányította az országot.

A szaporodó fasiszta egyesületek tagjai számos kedvezményhez jutottak az élet va-
lamennyi területén, ami vonzóvá tette a tömegek számára a rendszert. A lakosság nagy 
részét pozitívan érintették a szociális intézkedések, amelyek kézzel foghatóan javítottak 
az életkörülményeken, a szórakozási- és kulturális lehetőségeken. A Duce egyeduralmat 
birtokolt, azonban a fizikai terror eszközét nem alkalmazta az ellenzékkel szemben, ami 
szintén hozzájárult az olasz lakosság és Mussolini közti békés hangulat megőrzéséhez, 
melyet Ormos Mária Mussolini című könyvében a Ducétól hozott idézettel igazol: „A 
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világ egyetlen más kormánya, egyetlen más pártja sem támaszkodhat szélesebb és mé-
lyebb bázisra, mint az olasz kormány.”4 Az ellenzék többnyire a városi középrétegből és 
annak értelmiségi részéből állt, illetve akadtak saját táborán belül is úgynevezett fasiszta 
különutasok, ám fizikai tisztogató hadjáratok helyett Mussolini a propagandatevékeny-
ségre fektette a hangsúlyt. A párt jelentőségét csökkentve megnövelte saját szerepét 
személyi kultuszának felvirágoztatásával. A társadalom fiatal lakosságát az óvodától 
egészen az egyetemekig különböző szervezetek útján tömörítette a fasizmus rendszeré-
be, melynek merevségéből adódóan ez a módszer nem érte el népszerűsítő célját. 
A hadsereget nem sikerült fasizálni, így olyan mértékben megbízható fegyveres erő nem 
állt a Duce mögött, mint a magyar vagy a spanyol példa esetén. Tekintve, hogy a társa-
dalom hosszú évekig egy politikailag stabil rendszerben, megfélemlítés nélkül élhette 
mindennapjait, nem is volt szükséges egy ilyen jellegű fegyveres bázis fenntartása ezen 
passzív konszenzus okán, mely a társadalom és Mussolini közti kapcsolatot jellemezte.

A Horthy-rendszer, keletkezési körülményeit tekintve, a fenti két példa közt helyez-
kedik el. Ugyan hosszú évekig húzódó, az ország egész területét igazán feldúló véres 
küzdelem nem zajlott le a Tanácsköztársaság megdöntése során, azonban a vörösterrorra 
érkező reakcióról, a fehérterrorról, továbbá IV. Károly internálásáról és az országban 
állomásozó idegen haderőkről sem szabad megfeledkezni. A kormányzó ellentenger-
nagyként a kezdetektől fogva támaszkodhatott a hadsereg széles bázisára. Fehér lovon 
történő legendás bevonulása pedig a lakosság egészére jelentős hatással bírt. Mindkét 
tény a kormányzás hosszú évei alatt növelte személyi tekintélyét társadalmilag és 
politikailag egyaránt, még ha olyan intenzív személyi kultuszt nem is épített ki az 
országban, mint a Duce vagy a Caudillo, személyisége mindenképpen hatást gyako-
rolt a tömegekre. A Bethlen István miniszterelnökkel közösen felépített új ország egy 
konzervatív parlamentáris demokrácia keretein belül valósult meg, ahol továbbra is 
az arisztokrácia és a birtokos nemesség politikai vezetése dominált, azonban a feu-
dális maradványok és privilégiumok fokozatosan megszűntek. A választójogot érintő 
változások lehetőséget adtak, hogy valamivel többen képviselhessék az ország érdekeit, 
előirányozva a politikában egyfajta óvatos társadalmi demokratizálódást. Bethlenék 
tábora ennek ellenére mereven elzárkózott az igazán széles néptömegeket integráló 
demokráciáktól. A miniszterelnök úgy vélte, hogy egy ország irányításához minden-
képpen szükséges egy fejlett nemzeti öntudat és a megfelelő vagyoni alap. Utóbbi a 
cenzus világára emlékeztet bennünket, mely mondhatni, hogy virilizmus formájában 
jelen is volt a Horthy-rendszerben. A korszak államszerkezetét vizsgálva, a két fenti 
mediterrán példával ellenben 1937-ig a Nemzetgyűlés lényeges fékeket birtokolt 
a kormányzói hatáskörrel szemben. A kormányzónak, a Ducéval és a Caudillóval 
ellentétben törvényalkotási joga sem volt. Ezt a feladatot kizárólag a kétkamarás 
parlament láthatta el. 1937-től extrémnek mondható jogkörbővülést foganatosí-
tottak, miszerint Horthy már nem felelős az országgyűlésnek, azonban ennek oka 
az aktuális bel- és külpolitikai helyzet volt. A változást elsősorban az országban érzé-
kelhető radikalizmus tette szükségessé, mely a kommunisták leszerelését követően a 
szélsőjobboldali fenyegetettség képében jelentkezett. A vezetés elsődleges célja az volt, 
hogy megőrizze a belpolitikai egyensúlyt és gátat szabjon a radikális elemek előretöré-
sének. A magyar példa, a múlt század végi fejlődés konzervatív elemeiből adódóan a 
diktatórikus rendszereknek egy speciális válfajaként jelent meg a korszakban. Ötvözte 
a monarchia konzervatív politikai maradványait a demokratikus vonásokkal kialakítva 
egy korlátozott, azaz autoritatív jellemzőkkel tarkított parlamentarizmust, mely 1919 és 
1944 között végig működött.
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(Viszony a nagyhatalmakkal és a geopolitikai determináció összefüggései) Már az 1920-as 
évektől ideológiailag megosztott Európában mindhárom ország, mint fentebb látjuk, sa-
ját adottságaihoz és lehetőségeihez mérten építette ki jobboldali működését, mely eleve 
egy tengelybarát külpolitikát irányzott elő.

Külügyi szempontból Spanyolország egy különutas szerepét töltötte be a polgárhá-
ború kirobbanása óta alkalmazott hintapolitikája által. Németország és az angolszász 
hatalmak felé egyaránt nyitott volt. Geopolitikai szempontból speciális helyet foglal el 
a mediterrán ország, hiszen a Gibraltár térségét a britek uralták, északi szomszédja pe-
dig szintén németellenes külpolitikát folytatott. Spanyol szempontból az elköteleződés 
döntő forrása a polgárháború után kialakult politikai rendszer és az ezzel összefüggő 
földrajzi helyzet. Franco tábornok már a kezdetektől fogva igyekezett a britekkel pozi-
tív viszonyt kialakítani, amit azon külügyi törekvése tükröz, melyről a polgárháborútól 
a második világégés végéig sem volt hajlandó lemondani. A Caudillo a Szovjetunióban 
látta a legsúlyosabb fenyegetést a világszerte terjedő kommunista szervezetek születésé-
nek okán. Célja ennek az ideológiának a megfékezése volt, melyet összeegyeztethetet-
lennek tartott a brit politikai iránnyal, a hidegháború a későbbiekben ezt igazolja. Franco 
szívesen tömörült volna egy olyan szövetségbe, mely elsősorban a nyugati országokból 
és a többi európai jobboldali államból tevődik össze, hogy közösen fékezzék meg a 
szovjet előrenyomulást. Kettős külpolitikájának ez az elképzelése egy fontos pillére 
volt, amit kiegészített a politikai rendszer, a gazdasági és a területi érdek. A német–olasz 
intervenciós segítség szülte Franco-rendszer létrejöttét követően nem volt kétséges a 
németbarát külpolitika.

Gazdaságilag vizsgálva a spanyol külügyi helyzetet szintén beigazolódik, hogy sem 
a brit, sem a német vonaltól nem szakadhatott el az ország érdemi károk elszenvedé-
se nélkül. A korabeli spanyol gazdaság importjának 16%-a az Egyesült Államoktól, 
11%-a Angliától származott, végül 8%-a Franciaországtól.5 A szövetséges tömb tag-
jainak hozzájárulása a behozatalhoz összesen 35%-os, mely jelentős többséget mu-
tat a 11%-os német részesedéssel szemben. Érdemes azonban országonként külön is 
megvizsgálni a gazdasági együttműködést egy átlátható külgazdasági kép kialakítása 
végett. Eltekintve a tömbösített elemzéstől, és az egyes országokból való beszállítás 
mértékének külön figyelmet szentelve, értelmet nyer a tábornok külpolitikai gondolko-
dása. Németország 11%-os részesedése áll szemben a 8%-os Franciaországgal, mellyel 
annak Népfrontkormánya okán ridegebb viszonyt ápolt. A számadatok alapján északi 
szomszédját könnyedén vetette ki gazdasági partnerei közül jelentősebb importfüggő-
ség nélkül. Az export állapota hasonló mutatókkal rendelkezik, ám ebben az esetben 
Franciaország a második legnagyobb piacot adta. Ennek ellenére a 22%-os részesedéssel 
bíró Angliához képest elhanyagolható pozíciót töltött be. Az angol–amerikai beruházási 
szektorok elsősorban ipari jellegűek a volfrám, a pirit és a vas kereskedelme okán. 
Az USA az infrastruktúra és a szolgáltatási szektor iránt is érdeklődött, például a távköz-
lés esetében, valamint ipari szempontból a parafa- és a villamosenergia-ipar kapott ki-
emelt figyelmet.6 A számadatok jelzik, hogy az angolszászokkal kiépített kapcsolat gaz-
daságilag igen jelentősnek bizonyult. A gazdasági szükség mellett dominált a politikai 
is, nem lévén garancia sem Hitler győzelmére, sem arra, hogy szükség esetén nem száll-
ja meg az országot. A területi érdek egyszerre adódott a német veszélyből és az angolok 
uralta Gibraltárhoz való ragaszkodásból, ami egyenes utat adott a kettős külpolitikához.

Míg Magyarország számára külpolitikailag még a második világháború kirobbanása 
előtt korlátozottá vált az a lehetőség a kisantant létrejöttéből kifolyólag, hogy a későbbi né-
metellenes erők országaival alakítson ki szoros együttműködést, addig Olaszország afrikai 
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gyarmatai okán szintén hasonló helyzetbe került. Magyarország külpolitikai magatartását 
elsősorban a revizionista törekvések határozták meg a két világháború közötti periódus-
ban. Párhuzamosan zajlott a kisantantot támogató későbbi szövetséges tömb országaitól 
való elszigetelődés és a tengelybarát külpolitika kibontakozása. A körülmények a háború 
kitöréséig a Harmadik Birodalom irányába tolták Magyarországot és Olaszországot is, 
majd 1943-ra oly mértékben szűkült be mindkét ország nemzetközi mozgástere, hogy 
Németország függésébe kerültek. A háború fordulatai mindkét kormányt ráébresztették 
arra, hogy ez az irány milyen súlyos következményekkel járhat a konfliktus lezárása során. 
A felismerést követően Olaszország kettészakadt, Magyarország pedig igyekezvén men-
teni a menthetőt titkos tárgyalásokba kezdett az angolszászokkal. Kállay Miklós 1943-tól 
némi spanyol támogatás mellett elsősorban az angolokkal próbált egyezkedni a kiugrás 
esetleges lehetőségéről. Egészen februártól ősz végéig zajlottak a titkos tárgyalások: Frey 
András és Szentgyörgyi Albert Isztambulban, Szegedy-Maszák Aladár Stockholmban, 
Barcza György pedig a semleges Svájcban. Spanyolország maga tett ajánlatot kormá-
nyunk számára, melyben kifejtette, hogy az Ibériai Paktum segítségét ajánlja fel a köz-
vetítésre. Októberre a magyar delegációk előtt felcsillant a remény: ha az ország kivonja 
csapatait a Szovjetunióból és csökkenti a német támogatást, az angolszászok hajlanak a 
Magyarországgal kötendő fegyverszünetre. A következő hónapban a teheráni konferenci-
án megszületett döntés a második front helyszínéről minden addig elért eredményt sem-
missé tett. Lévén, hogy az új frontot Normandiában nyitják, a magyar haderő nem kerül 
kapcsolatba az angolszászokkal, hogy előttük kapituláljon, így az angolok kiléptek a tár-
gyalásokból a Szovjetunióhoz irányítva az egyezséget kereső diplomatákat.

Olaszország geopolitikai helyzete a két háborús fél tekintetében egyenrangú volt, így 
azok a külpolitikai célok váltak irányadóvá az 1930-as években, melyek közt elsősorban 
az afrikai expanzió szerepel. Észak-Afrikában az angolok és franciák szintén jelen vol-
tak, Olaszország elsősorban az utóbbi félben látott fenyegetést. A spanyol polgárháború 
jelentette az igazi mérföldkövet az elköteleződésben, ezt követően már egy esetleges 
brit-olasz közeledés is jelentőségét vesztette. A világháború során Mussolini katonailag 
hibát hibára halmozott, ami folyamatos német kisegítést igényelt. A következménye-
ket megsínylette az ország, ami 1943. július 25-én csúcsosodott ki. Viktor Emánuel 
élt államfői jogkörével és a Fasiszta Nagytanács ülése közben eltávolította Mussolinit 
pozíciójából, őrizetbe helyezte, majd pártját is felszámolta. Az uralkodó felismervén az 
ország háborús bukásra ítélt helyzetét, megállapodott a szövetséges féllel, mely részben 
akaratlanul is forrásává vált a Duce kiszabadítását követő olasz kettészakadásnak.

A szicíliai szövetséges partraszállás és a németek észak-olaszországi akciója 
Magyarországot és Spanyolországot is nehéz helyzetbe hozta, utóbbit ugyan kisebb mér-
tékben. Két olasz kormány jött létre, az egyik mellett diplomáciailag állást kellet foglal-
ni. Februártól kezdve már zajlott a magyar kiugrási kísérlet, a kormány így július 25-től 
novemberig kénytelen volt egyensúlyozni a két háborús fél közt. Németország eközben 
folyamatosan nyomást gyakorolt a magyar vezetésre a Mussolini-féle új államalakulat el-
ismerésének tárgyában. A helyzet, a kettős olasz diplomáciai képviselet, az Olasz Szociális 
Köztársaság létrejöttével és az elismerés körüli bonyodalmak által vált még kényesebbé.

II. Az olasz–magyar–spanyol diplomácia helyzete 1943–45 között
(A kettős olasz diplomácia helyzete) Mussolini szeptember 12-i kiszabadítása, valamint 
az azt megelőző szeptember 3-i Viktor Emánuel és az angolszászok közti fegyverszüneti 
megállapodás nem kizárólag Olaszország, illetve a többi állam számára okozott fejfájást, ha-
nem a külügyi szolgálatot teljesítő olasz diplomaták számára is. A követek minden utasítás 



Valóság • 2021. május

KONTRA RÉKA: A TENGELYBARÁT ORSZÁGOK KÜLÜGYI HELYZETE... 97

nélkül magukra maradtak azzal a kényszerrel, hogy maguk határozzák meg, hogy „melyik 
Olaszországot” kívánják szolgálni. A döntést nem segítette semmilyen protokolláris for-
mula, az uralkodónak és Mussolininek egyaránt felelősséggel tartoztak. Az Olasz Szociális 
Köztársaság felállításának következményeképp a két országot illető hivatalos nemzetközi 
álláspont hiányában a diplomaták az irányított politikai döntések és azok közvetítésének 
ellátása helyett önálló politikai döntéshozatalra kényszerültek. A kialakult helyzetet tovább 
súlyosbította a kommunikáció hiánya és a nehézkes kapcsolatfelvétel a két Olaszországgal, 
ami alapvetően a követeket fogadó államok külügyi elköteleződésétől függött.

Spanyolország és Magyarország esetében a fennálló egyedi körülmények speciális 
helyzetet teremtettek. Mivel a kormány kiugrási kísérlete javában zajlott, a német nyo-
más ellenére a vezetés igyekezett mindkét olasz képviseletet tolerálni, illetve kivárni 
a megfelelő kontextust a végső elköteleződésre. Spanyolország számára annak eleve 
kettős külpolitikai működése okán kevésbé jelentett terhet a párhuzamos diplomáciai 
jelenlét, azonban okozott némi nemzetközi jogi bonyodalmat Franco semlegességéből 
fakadó tétlensége. A két országban mindkét olasz fél képviseltette magát, még ha nem 
is teljesen hivatalosan elfogadható módon. A többi németek és japánok által kontrollált 
országokban a király mellett állást foglaló diplomaták működését ellehetetlenítették.

A Salói Köztársaság létrejöttével a fokozódó olasz társadalmi nyugtalanság is a tető-
pontjához ért, az emberek nélkülöztek, gyakoriak voltak a bombázások, végül a fasizmus 
– veszélyesen élni – jelszavát lecserélték a béke utáni vágyakozásra, melynek a „Duce a 
legnagyobb akadálya, mert elszántan akarja a végsőkig folytatni a harcot”.7 Az addigi 
békés konszenzus Mussolini és az olaszok között végérvényesen megszűnt, ami annak is 
köszönhető, hogy az új államalakulat a németek egy bábállamaként működött. Az addig 
a lakosság számára ismeretlen fizikai terror a németek által begyűrűzött, ami végleges 
elfordulást eredményezett Mussolinitől az észak-olaszországi térségben, következés-
képp valóban csak megfélemlítéssel lehetett kordában tartani az ott élőket. „A fasiszta 
rémtettek szították az ellenállást, az ellenállási akciók pedig fokozott megtorlást vontak 
maguk után”8 – ami később a Mussolinit ért társadalmi brutalitásba torkollott.

(A diplomáciai elismerés körülményei Spanyolországban és Magyarországon) Franco az 
olasz szakadás következtében létrejövő spanyolországi diplomáciai helyzetet pontosan 
ugyanúgy kezelte, ahogy külpolitikáját irányította. Lényegében párhuzamosan működött 
a két olasz fél képviselete, a Caudillo pedig egyiket sem korlátozta, de nem is patronálta, 
ehelyett érdektelenül „szemlélte” a helyzetet. Míg a németek folyamatos nyomást gya-
koroltak a Salói Köztársaság de jure elismerés végett a tábornokra, addig a szövetséges 
hatalmak szüntelen ostromolták, hogy szabjon gátat a fasiszta diplomaták tevékenysé-
gének. A Caudillo nem kizárólag diplomáciailag került nehéz helyzetbe, Mussolini és 
a fasizmus bukása a spanyol politikára és társadalomra is kihatott. Félő volt, hogy a 
rokon rendszer is összeomlik, hiszen egy több mint húsz éve fennálló fasiszta rezsim 
bukott meg egyetlen nap leforgása alatt, ami a spanyol társadalom figyelmét is felkel-
tette. Franco tábornok és a vezetői elit kénytelen volt tájékoztatni a lakosságot az olasz 
eseményekről. A tájékoztatás azonban megkésve, tömören és kommentárt nélkülözve 
történt meg, a kormány fő sajtóorgánumának az Arribanak lapjain: „Az olasz Király 
és Császár átvette a főparancsnokságot a fegyveres erők felett. Badoglio tábornaggyal 
váltották le Mussolinit. Új kormány alakult.”9 A spanyol vezetés számára nem maradt 
más lehetőség, mint az olasz fasizmussal történő analógiák és hasonlóságok azonnali el-
törlése a társadalom irányába zajló kommunikáció során. A háború végén Franco ezt az 
elszigetelődést próbálta eszközként kijátszani, hogy a béketárgyalásokon részt vehessen. 
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Ennek érdekében elhatárolódott a fasiszta rezsimektől – „Spanyolország sohase volt 
náci vagy fasiszta, éppen ezért kellene teljes jogú tagként részt vennie az éppen folyó 
politikai döntéshozó folyamatban”10 – nyilatkozta a United Pressnek adott interjúban. 
A kettős képviselet következtében a spanyol elit konfliktusba került Francoval, akik 
mereven ragaszkodtak a semleges magatartáshoz, Francisco Gómez-Jordana külügymi-
niszter szintén ezt követelte meg a szolgálatot teljesítő diplomatáitól.

Kezdetben Franco a királyi nagyköveti garnitúrát tekintette legitimnek, ám lehetősé-
get adott a fasiszta követeknek is a további munkálatokra. Szemet hunyt a Mussolini-
párti Eugenio Morreale által kiépített nem hivatalos olasz képviselet tevékenysége felett, 
mely a Badoglio-kormány testületének árnyékában jött létre. Az ország hivatalosan dek-
larálta az éber semlegesség terminusát, hogy a német és szövetséges pressziót egyaránt 
tompítsa. Szeptember 29-én a minisztertanácsi ülést követően, Jordana álláspontja érvé-
nyesült és a de jure elismerés nem következett be.

Az eseményeket tetézte decemberre egy váratlan nemzetközi bonyodalom, melyet a 
korábban Spanyolország számára küldött 11 olasz hajóért kirobbant versengés okozott. 
A Badoglio-kormány decemberi üzenetében kérte Francót a hajók átadására, ám sarkalatos 
problémák sora merült fel ennek jogossága terén. Elsősorban a két olasz állam léte, hogy 
egyáltalán melyik fél tarthat rá igényt. A tulajdonjog mellett szerepet játszik az olasz–spa-
nyol egyezség tartalma a hajókról, valamint a semleges országok háborús eljárását sza-
bályzó 1907-es XIII. Hágai Egyezmény. A vitát végül döntőbírói jogkörbe utalták, aminek 
eredményeképp 1945 januárjában a hajók birtoklása a Badoglio-kormányt illette meg.11

A magyarországi körülmények némi hasonlóságot mutattak a spanyol helyzettel. 
Az itteni nehézség elsősorban a diplomaták megosztottságából és a magyar vezetés 
ebből következő kvázi döntőbírói szerepéből adódott, tetézve a német nyomással és 
a kiugrási kísérlet adta reménnyel, mely befolyásolta a királypártiakkal való bánás-
módot. Szeptember 10-én Horthy tanácskozást hívott össze. Részt vett az értekezleten 
Kállay Miklós, Keresztes-Fischer Ferenc, Ghyczy Jenő, Bethlen István, Károlyi Gyula, 
Esterházy Móric és Kánya Kálmán. Leszögezték, hogy a Badoglio-kormányt tekintik 
hivatalosnak, hiszen ezt az alakulatot nevezte ki Viktor Emánuel. Ami a másik államot 
illeti, ekkor még Mussolinit – fogságban lévén – Roberto Farinacci helyettesítette, ami 
kevésbé rótt kötelezettséget a magyar kormányra. A probléma a Duce mentőakcióját kö-
vetően vált akuttá, hiszen Mussolini a kezdetektől az ország mindenkori hű barátjának 
számított, támogatva a revíziós törekvéseket. Szeptember 17-én Ghyczy Jenő külügymi-
niszter döntése alapján egyelőre Filippo Anfusót, az egyébként Mussolinit támogató kö-
vetet tekintették a hivatalos képviselőnek. Anfuso és köre eltávolította a Carlo De Ferrariis 
Salzano vezette királypárti kollégákat a követség épületéből. A magyar kormány berlini 
nyomásnak eleget téve szeptember 29-én de facto elismerte a Mussolini vezette új olasz 
államot, miután a németek a háromhatalmi egyezményre hivatkozva terjesztették elő a 
követelést. A magyar vezetés ennek ellenére a királyi kormánnyal sem szakított, kilátás-
ba helyezték a kódolt kapcsolatteremtés lehetőségét, továbbá védelembe vették az olasz 
intézményeket és végül mindkét követséget elismerték. A Margaréta-hadművelet követ-
keztében a németek a Salzano-kört letartóztatták és deportálták, majd az országban élő 
olasz kolónia egy része is internálótáborokba került.

III. A három fél antiszemitizmusa 1943–1945
(Az olasz–magyar körülmények) A háború egy sarkalatos, társadalmat érintő mozzanata 
volt az antiszemitizmus, mely a vizsgált országok mindegyikében jelentősen eltérő ké-
pet mutat. A két ország közti alapvető különbség, hogy míg nálunk 1920-tól kezdődött a 
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fokozatos kirekesztés, melynek csúcspontjává az 1944-es év vált, addig Olaszországban 
még elvi síkon sem merült fel hasonló egészen 1938-ig, a faji törvények megszüle-
tésének időpontjáig. Az olasz zsidóság aktív résztvevőivel szintén szerves részét ké-
pezte a fasizmusnak, mint a többi nem zsidó származású olasz állampolgár. 1923-tól 
Olaszország még a Páduai Egyetem kapuit is megnyitotta a numerus clausus által sújtott 
magyarországi hallgatók előtt.

Magyarországon 1920 és 1944 között összesen 21 zsidóságot érintő rendelkezés szü-
letett, melyek három fő tárgykörre épülnek: gazdaság, állampolgársági jogok, illetve a 
fajvédelem. Az első korlátozó, de nem csupán zsidókat kirekesztő rendelkezés a nume-
rus clausus, mely „az egyes »nemzetiségek és népfajok« összlakossághoz viszonyított 
arányszámához kötötte az adott etnikumból a felsőoktatási intézményekbe felvehető 
hallgatók számát.”12 18 év elteltével megszületett az első, kizárólag zsidó származású 
állampolgárokat sújtó törvény, mely megszabta, hogy „a szellemi szabadfoglalkozású 
pályák állásainak legfeljebb 20 százalékát foglalhatják el zsidók”.13 1938-tól kezdődően 
egy-két évente sorozatosan születtek a zsidó lakosságot negatívan érintő törvények. Az 
1939-es második zsidótörvény súlyosbította az első rendelkezés ellehetetlenítő mivoltát, 
a harmadik, azaz az 1941:XV faji törvény már náci terminológia alapján határozta meg, 
ki számít zsidónak, illetve fajvédelmi célból megtiltotta a zsidók és a nem zsidók közti 
kapcsolatot.

Az olasz faji törvények szintén a fentebb említett három témakörre oszthatóak. 
Kitiltották az állami iskolák zsidó tanárait és tanulóit az intézményekből, a hadseregben 
és a közszolgálatban foglalkoztatottakat is szelektálták, korlátozásra került az ingatlan-
hoz való jog, a vegyes házasságokat megtiltották és az elmúlt húsz évben érkezett sze-
mélyeket kiutasították az országból, az újonnan beutazni kívánó polgárok pedig már az 
engedélyt sem kapták meg.14

A deportálások kezdetén mindkét ország a repatriálás mellett döntött, így 1944-től 
elindultak az államközi tárgyalások. A német behatás alatt álló két állam élénken figyel-
te a zsidókat érintő folyamatokat egymás országában. Április 15-én Raffaele Casertano 
nagykövet jelentett az előző napon kelt 1600/1944. számú, „a zsidók vagyonának beje-
lentéséről és zár alá vételéről” szóló kormányrendeletről, mely később egy gazdasági 
cserére irányuló tárgyalásokra is ösztönzőleg hatott. Először a magyar kormány érdeklő-
dött május 8-án az itt tartózkodó olasz állampolgárok repatriálásának feltételeiről. Június 
24-től a két fél elkezdte az egyezmény tervezetének kidolgozását és a konkrét adatok 
felmérését, az érintett személyek számát illetően. 26 olasz állampolgár került fókuszba, 
akik közül összesen 3 személyt nyilvánítottak tiszta zsidó származásúnak. „A mara-
dék három tiszta zsidót internálás terhe mellett repatriálni kell, a többiek maradhatnak 
Magyarországon, vagyonuk zár alá került, de nincs kizárva a gazdasági cseréről szóló 
megállapodás.”15 Augusztus 21-én már a gazdasági csere tárgyalásai is megkezdődtek, 
ami a kijelölt állampolgárok vagyonára vonatkozott. A diplomáciai folyamat megszakadt, 
azonban érdemi eredménye nem is lett volna, hiszen a deportálások megkezdődtek, így 
repatriálással vagy ennek hiányában, az érintettek már nem kerülhették el a következmé-
nyeket.

(A zsidókérdés Spanyolországban) A Franco-kormány tengelybarátsága és diktatórikus 
rendszere ellenére vált a zsidó menekültek mentőangyalává. Míg a többi jobboldali 
kormány többé-kevésbé partner volt a faji alapú megkülönböztetésben, addig a spanyol 
vezetésben fel sem merült ennek lehetősége, helyette zsidó menekültek tömegeit fogadta 
be Franco országa.
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A nacionalizmus az országban uralkodó eszme, a Hispanidad formájában bontakozott 
ki, melyben a hispán identitástudat elemei domináltak. A kidomborított nemzeti öntudat 
nem jelentette a zsidó polgárok kizárását a közösségből, csupán a vallási különbséget 
tartották számon a szabad vallásgyakorlás korlátozása nélkül. Az eszme kiterjedt az 
egykori latin-amerikai gyarmatok népességére is, összességében a spanyol ajkú népek 
egységét jelentette eltekintve faji származási kritériumoktól. „Spanyolországot és az 
elveszített latin-amerikai gyarmatokat szellemi síkon igyekeztek összekapcsolni”16, ezen 
szellemi sík, mint kapocs bármilyen spanyol felmenőkkel rendelkező vagy spanyol aj-
kú idegen ország állampolgárára vonatkozott. Spanyolországban a zsidók korlátozása 
helyett a befogadás dominált, melynek alapjául többnyire bármilyen visszamenőleges 
spanyol kapcsolat elegendőnek bizonyult a spanyol menedékkérelemhez. Ebből is látha-
tó, hogy a Hispanidad széles spektrumot kialakító nemzeti elemei közé a zsidó szárma-
zású személyek is beletartoztak, védelmet nyerve a deportálások alól. A magyarországi 
mentőakciókhoz három nevet érdemes kiemelni, Miguel Ángel de Muguio y Muguiro, 
Ángel Sanz Briz és Giorgio Perlasca nevét, akik a spanyol konzulátusról irányították a 
menekítések folyamatát, kihasználva a Hispanidad összetartozást hangsúlyozó elemét.

(Ángel Sanz Briz és Giorgio Perlasca tevékenysége) Giorgio Perlasca nem spanyol, 
hanem olasz nemzetiségű személy volt, de még csak nem is hivatalos diplomata. Egy 
comói jogász család gyermekeként született 1910-ben. Fiatalon feladta tanulmányait és 
húskereskedőként kereste kenyerét. Foglalkozásából adódóan került később, a háború 
alatt Magyarországra. 1935-ben csatlakozott Mussolini feketingeseihez, majd egy évvel 
később Franco oldalán harcolt a polgárháborúban a Duce által küldött segédcsapatok 
kötelékében. Elsősorban egy kilátásba helyezett, általa unalmasnak titulált cukorgyári 
munka elől menekült a hadseregbe, hogy Spanyolországban harcoljon, ami később rá és 
több ezer magyarországi zsidó számára nézve is egy életmentő lehetőséget adott. A pol-
gárháborút követően a győztes spanyol tábornoktól Barcelonában köszönetnyilvánítás 
formájában egy olyan dokumentumhoz jutott, melyben a spanyol állam kötelezte magát 
Perlasca megsegítésére bármelyik ország spanyol nagykövetségén.

1942-ben közép-európai és balkáni kereskedelmi megbízatás során Budapestre küld-
ték. Az olasz fegyverszünet nehéz helyzetbe hozta a tengelybarát országokban tartózko-
dó olasz állampolgárokat. 1944 tavaszától az olaszok bujkálni kényszerültek, Perlasca 
is kezdetben erre a sorsra jutott, miután a spanyol konzulátuson sikertelenül próbálko-
zott Dél-Olaszországba vízumot szerezni. Ekkor találkozott először Sanz Briz17 spanyol 
ügyvivővel, majd úgy döntött, jelentkezik internálásra a rejtőzködés helyett. Először a 
kékesi internáló táborba került, melyről kifejezetten pozitív emlékeket őrzött: „csodála-
tos hely volt, nagyon jó volt a koszt, kaptunk cigarettát is, és az emberek kedvesek voltak 
hozzánk.”18 Később Sanz Brizhez menekült, aki az 1944. június 18-án távozott Muguiro 
nagykövet feladatait látta el. Muguiróval közösen már ez év tavaszától bonyolítottak le 
mentőakciókat, melyek Perlasca bekapcsolódásával váltak nagyobb volumenűvé. 

Mindketten elítélték a zsidó származású állampolgárokkal szembeni atrocitásokat és 
a deportálásokat. Sanz Briz spanyol állampolgárságot igazoló dokumentumot és útle-
velet állított ki Perlasca számára. Jelezte a magyar Belügyminisztériumnak, hogy Jorge 
Perlasca néven október 13. óta spanyol állampolgár, illetve a követség tisztviselője. Hét, 
Schutzpassal19 rendelkező védett házat20 béreltek, többeket saját rezidenciáján szállásolt el. 
A védett épületekbe menekített személyek számára folyamatosan állították ki a szefárdi 
zsidóknak kijáró spanyol út- és védleveleket Primo de Rivera 1924-es törvényét alapul 
véve, mely részükre spanyol állampolgárságot biztosított. Lényegében bárki kaphatott 
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spanyol útlevelet szefárdi eredetre, spanyol kereskedelmi vagy rokoni kapcsolatra hi-
vatkozva, melynek ellenőrzésére egyébként sem volt lehetőség. A dokumentumokat a 
Szálasi-kormány beiktatása előtti időpontra dátumozták, hiszen 1944-től már állampol-
gárságra való tekintet nélkül zajlottak a razziák. A védett házak életét katonai elvek sze-
rint szervezték meg kijárási korlátozással. Biztonságukat, ameddig csak lehetőség nyílt 
rá, reprezentációs célból történő gyakori látogatással szavatolták, ami többnyire elég is 
volt a háborús fordulatok okán.

Szálasiék érzékelve a vereség közelségét, számításba vették a semleges államok-
kal való jó viszony kialakítását és jóindulatuk elnyerését, emellett szimpatizáltak 
Franco jobboldali diktatúrájával. Megkezdődött a konzulátus és a magyar kormány 
közt egy diplomáciai párbeszéd. Szálasiék a madridi kormánytól származó elis-
merésről áhítoztak, míg a konzulátus ezzel hitegetve a magyarokat a védett házak 
biztonságának garanciáját kérték. Ehhez egy memorandumot küldtek a következő 
feltételeket szabva:21

• a deportálások visszavonása
• a táborokban humanitárius körülmények kialakítása
• védlevelek tiszteletben tartása

November 29-én az ügyvivőt a kormány Sopronba hívatta az elismerés ügyében, 
mely szóba sem került Madridban, így a diplomata kénytelen volt elhagyni az országot, 
mielőtt kiderül a blöff. Perlascáról gondoskodva német vízumot adott a kereskedőnek, 
hogy minden nehézség nélkül távozhasson az országból. Perlasca e lehetőség ellenére 
az országban maradt, hogy folytassa a mentőakciókat. Amikor a magyar kormány 
értesült Sanz Briz távozásáról, a tényt a diplomáciai kapcsolatok felbomlásaként 
értékelték, ami veszélybe sodorta a védettek életét. Perlasca szorult helyzetében 
hazudott a kormánynak. Állította, hogy felettese csupán diplomáciai küldetés okán 
távozott és ő az ideiglenesen megbízott spanyol ügyvivő, amit egy a külügynél 
hátrahagyott jegyzék is igazol: „Tudakozódjanak a külügyben! Van ott egy jegy-
zék, amelyben Sanz-Briz úr engem nevez ki helyettesének távolléte idejére! A spa-
nyol ügyvivővel beszélnek!”22 Egészen a szovjet támadásig kitartott az országban, 
majd később a szovjet részről ért viszontagságokat követően sikeresen hazajutott 
Olaszországba.

(Összegzés, konklúzió) Az államok működésének és az abból fakadó külpolitiká-
nak különböző szegmenseit vizsgálva kirajzolódik, hogy a belpolitikai nehézsé-
gek, az arra adott társadalmi reakciók, az annak megoldását célzó politikai vál-
tozások és a külpolitika szimbiózisa elválaszthatatlan egységet képez. A hasonló 
társadalmi problémák többnyire hasonló belügyi változásokat idéztek elő a vizs-
gált három országban, melynek rezsimjei külpolitikailag is egymásra találtak. Az 
események folyamata azonban arra is rámutatott, hogy az apró különbségek adta 
külügyi mellékutak jelentősen eltérő végkimenetelhez vezettek. Míg a magyar és 
olasz rendszert felszámolták – előbbit a szovjet hatalom, utóbbit maga az uralkodó 
és az antant közösen –, addig a spanyol rendszer egészen 1975-ig kitartott. Ennek 
okai közé tartozik maga a geopolitikai determináció, illetve a külpolitikai manő-
verek minősége, melyet Francisco Franco opportunista módszereivel igyekezett 
biztosítani. Láthatjuk, hogy a társadalmi keserűségből – magyar vonatkozásban 
a trianoni eseményekből következő, olasz esetben a gyarmatokhoz való görcsös 
ragaszkodás – adódó beszűkült külpolitika milyen súlyos társadalmi és politikai követ-
kezményeket szül.
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