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A Portugália és Magyarország közötti kapcsolódási pontok száma, illetve maguknak a kapcso-

latoknak az intenzitása történetileg nem mondható kifejezetten magasnak – főleg, ha a két or-

szág más európai nemzetekkel való kapcsolataival hasonlítjuk őket össze. Ennek oka nyilván-

való: két egymástól igen távol eső európai területről van szó, ráadásul, míg az előbbi fekvése 

okán a kontinens többi országától az átlagosnál nagyobb elzártságban fejlődött, és sokáig job-

ban érdekelte a tengerentúl, mint a kontinens belseje, addig az utóbbi – szintén földrajzi pozí-

ciójának köszönhetően – hosszú időn keresztül éppen, hogy csak követni tudta a kontinens nyu-

gati részének fejlődését, erejének java részét pedig felemésztette, hogy megküzdjön a Keletről 

és Nyugatról érkező hódítókkal. A két ország tehát hagyományosan mind fekvése, geopolitikai 

irányultsága vagy kulturális hagyományai következtében meglehetősen távol állt egymástól. 

A köztük lévő távolság és látszólag eltérő történeti utuk ellenére azonban mégiscsak vannak 

olyan jelenségek, amelyek közösnek tekinthetőek a fejlődésükben. Mindkét ország egy-egy 

olyan régió tagja, amely bizonyos értelemben az európai kultúra határvidékein helyezkedik el, 

vagyis olyan területen, amely ki van téve a más kultúrák felől érkező hatásoknak és kihívások-

nak. Magyarország a kelet-közép-európai régió tagjaként a Nyugat és a Kelet között fekszik, 

gyakran kényszerült az ütközőzóna szerepébe, hagyományai pedig mindkét irányból táplálkoz-

tak. Portugália szintén határos volt az iszlám kultúrával, amellyel ugyancsak összeütközésbe 

került, miközben Magyarországhoz hasonlóan sok kulturális hatás is érte innen. Magyarország 

gyakran tekintette magát a kereszténység védőbástyájának, ami az Ibériai-félsziget országaitól 

sem volt idegen: Portugália gondolkodásában is benne volt a „kereszténység védelmezője”-

gondolat, amelyet aztán a gyarmatosítás során Európa virtuálisan kiterjesztett határai mentén is 

vallott. Hasonló kapcsolatot jelent, hogy történelmük java részében, és elsősorban az elmúlt 

száz-százötven év során a különböző fejlettségi szintű területekre tagolódó Európa félperiféri-

ális régióihoz tartoztak, vagyis azokhoz a területekhez, amelyek fejlődése gyakran a magorszá-

goktól kapott impulzusok nyomán történt, és amelyek folyamatosan szerettek volna felzárkózni 

a „Nyugathoz”. 

A távolságnak és a különböző földrajzi irányultságnak, illetőleg a kapcsolatok alacsony 

számának köszönhetően a két ország közötti érintkezési pontok feltárása és vizsgálata a magyar 

tudományos életben nem tekint vissza túlságosan hosszú hagyományokra – a portugál tudomá-

nyos életben pedig csak szórványosan létezik ezzel kapcsolatos kutatás. Ez utóbbira példaként 

említhető Sofia Leite és António Louçã 2008-as, A Lista de Chorin című, a portugál diplomaták 

magyarmentő akcióit feldolgozó dokumentumfilmje, illetve az utóbbi történész-újságírónak a 

magyar Bán Évával közösen folytatott kutatásai. Hasonló témát dolgoz fel két portugál törté-

nész – Ana Cristina do Nascimento da Silva és Maria da Conceição Assis Lourenço – 1997-es 
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eddig még kiadatlan, a portugál diplomaták magyarországi embermentő tevékenységét feltáró 

Portugal e a Hungria na segunda guerra mundial. Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho: 

Budapeste e o drama judaico em 1944 című műve is. Ezekkel szemben a közelmúlt kapcsoló-

dási pontjaira, a portugálok Magyarország EU-s csatlakozásában játszott szerepére összpontosít 

az Európai Unió integrációját kutató Isabel Costa Leite Hungria: uma visão portuguesa címen 

2009-ben megjelent rövid tanulmánya. 

Magyarországon a két ország közötti kapcsolatok vizsgálata elsősorban az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék 

oktatói és kutatói közösségéhez fűződik. A tanszék indulását követően, az 1980-as években itt 

kialakított irányok többé-kevésbé a következő évtizedek kutatásai számára is megszabták a kö-

vetendő utat: egyrészt Rózsa Zoltán inspirációjára, az általa kijelölt utat követve a recepcióku-

tatás felé fordultak, másrészt pedig ezzel párhuzamosan Rákóczi István elkezdte feltárni a két 

ország közötti történeti kapcsolatokat. Az ő kutatásai nyomán mára már a középkori és kora 

újkori Portugália és Magyarország közötti kapcsolódási pontok meglehetősen jól feldolgozott-

nak számítanak, hiszen Rákóczi István számos tanulmányában foglalkozott a portugál királyi 

család állítólagos magyar eredetére vonatkozó – egyébként a magyar kutató által bizonyítottan 

hamis – forrásokkal, a törökellenes magyar harcokkal, illetve Budavár 1686-os visszavételéről 

szóló híradásokkal. Az általa megalapozott kutatások később több fiatal kutató számára jelen-

tettek kiindulópontot. 

A másik kijelölt irányt, a recepciókutatást Pál Ferenc vitte tovább, aki a kérdést elsősorban 

az irodalomtudományok felől közelítve számos tanulmányban tárta fel Camões alakjának, és 

más portugál szerzőknek a megjelenését a magyar kultúrában és irodalomban, mindig próbálva 

választ találni arra, hogy egy-egy portugál alak vagy motívum milyen társadalmi-kulturális vi-

szonyok közé ágyazódott, és mi lehet az iránta megnyilvánuló érdeklődés oka. 

Dolgozatomban a fenti irányok által kijelölt utat követve, illetve azokat bizonyos tekintet-

ben egyesítve kívánom megvizsgálni, hogy a XX. század folyamán Portugáliában lezajló fo-

lyamatokra hogyan reagált a magyar közvélemény és a politika, és hogy a portugál események 

által kiváltott reakciók milyen körülmények között, milyen társadalmi igényekre rezonálva tör-

ténhettek meg hazánkban, kik tekintettek rájuk példaként, kik sajnálták le a portugálokat, és kik 

kerestek maguk számára visszaigazolást az ottani eseményekben. 

A téma időbeli határainak kijelölését az indokolja, hogy a két ország kapcsolódási pontjai-

nak ilyen jellegű feltárása átfogó módon még nem történt meg: Pál Ferenc az elmúlt száz évvel 

kapcsolatban inkább csak a portugál írók magyarországi kiadásának és fordításának feltárására 
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szorítkozott, Rákóczi István pedig eddig csak néhány részkérdést – például a két ország világ-

háborúk közötti időszakra eső diplomáciai kapcsolatait – vizsgált meg. Meglepő módon viszont 

a két világháború közötti Portugália, és mindenekelőtt Salazar magyarországi hatása néhány 

olyan magyar kutató érdeklődését felkeltette, akik egyébként nem kötődtek a Portugál Tanszék 

előbb említett szellemi műhelyéhez. Így például Hámori Péter hívta fel először a figyelmet arra, 

hogy a világháborúk közötti időszakban egyes katolikus körök igencsak érdeklődtek a portugá-

liai változások iránt. Ezt a témát tanulmányozta aztán tovább ifj. Bertényi Iván, aki Hámorinál 

nagyobb részletességgel próbálta feltárni a salazari berendezkedés hatását a magyarországi, 

elősorban katolikus, illetve jobboldali sajtóban. A kérdésre ezt követően még Békés Márton is 

visszatért a két háború közötti magyar rendiséget tárgyaló tanulmányában. 

Írásom célja ennek megfelelően a kijelölt időkereten belül hármas. Egyrészt az előzőekben 

említett kutatók által megkezdett kutatásokat – amelyek már formai kötöttségeik miatt sem tö-

rekedhettek a teljességre – alaposabban is ki szeretném dolgozni, illetőleg új vonásokkal kívá-

nom gazdagítani. Másrészt a XX. századon belül azokat a korszakokat – így az 1914-ig terjedő 

dualista, majd az 1914 és 1918 közötti világháborús, valamint az első világháború és Salazar 

színre lépése előtti periódusokat – is igyekszem megvizsgálni, amelyek az eddigi kutatások 

számára fehér foltot jelentettek, jóllehet hatásuk ott érződik a Salazar személye miatt fokozot-

tabb érdeklődést kiváltó 1930-as években is. Végül az így kapott eredményeket szeretném 

egyetlen átfogó műben egyesíteni. 

Már utaltam a két ország közötti hatalmas távolságra, és a két nemzet eltérő földrajzi kul-

turális és gazdasági irányultságára. Ezek eredményeként Portugália magyarországi, valamint 

Magyarország portugáliai recepciója soha nem volt sem egyenletes, sem pedig folyamatos, in-

kább hullámokban jelentkezett. Mindig érdekes tehát, hogy Magyarországon mi váltott ki egy-

egy ilyen hullámot, hiszen ez tanulságos számunkra, a befogadó ország számára is, ahogy az 

Pál Ferenc Camões magyarországi népszerűségével foglalkozó recepciókutatásaiból is jól ki-

rajzolódik. A portugál nemzeti eposzt megíró költőben ugyanis a XIX. században Magyaror-

szágon mindenekelőtt a hatalom ellen lázadó lánglelkű és hazafias művészt látták, mivel ez jól 

rezonált a romantikus, a császári önkényen lazítani és új nemzeti öntudatot kiformálni kívánó 

értelmiség alakította korszellemre. A XX. században jelentkező recepciós hullámok vizsgálata 

során is igyekszem tehát mindig feltárni, hogy a korabeli magyarok mit láthattak bele az adott 

időszak portugál jelenségeibe. 

Kutatásaim alapján a XX. század első felében lényegében két ilyen nagyobb hullámot, vagy 

sűrűsödési pontot sikerült azonosítanom, így ezek végigkövetése jelenti írásom fő rendezőelvét 
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is. Az első ilyen pont közvetlenül a század elején tapintható ki, amikor a korábban visszamara-

dott Portugália politikai életében hirtelen felgyorsulnak az események, megerősödik a királyel-

lenesség, amely aztán királygyilkosságban, majd két évvel később az új király elűzésében és a 

köztársaság bevezetésében tetőzik. Ezek az események a dualizmus korának sokszínű társadal-

mában számos, igen különböző belpolitikai felhangoktól sem mentes, érdekes reakciót váltottak 

ki. A társadalmi változásokat sürgető értelmiségi réteg például a királyságok végét, egy új kor-

szak nyitányát látták benne, a konzervatívabbak pedig inkább egy elkerülendő rossz példát, és 

annak tanulságát, hogy mire juthat egy ország a szabadkőművesek miatt. Az események kere-

tezésében a különböző politikai elköteleződéseken túl érdekes módon a honi protestáns–kato-

likus ellentétek is felszínre kerültek. Ezeknek az érdekes vitáknak aztán az első világháború 

vetett véget, amikor a magyar közvélemény a háborús ideológia szemüvegén keresztül kezdte 

szemlélni a világ történéseit. A háború végével aztán Magyarország figyelmét jó ideig a saját 

problémái, az első világháborút követően előállt új helyzet foglalta le, a Portugália iránti érdek-

lődés pedig egy időre elült. Mivel a század elején a két ország között nem voltak közvetlen 

diplomáciai kapcsolatok – lévén, hogy a kiegyezés értelmében Magyarországnak önálló külpo-

litikája sem volt – ezt a korszakot mindenekelőtt a korabeli, robbanásszerű fejlődésen átment 

sajtóban megjelent cikkekre támaszkodva elemzem. 

A második csomópontot a korábban már említett kutatók által is vizsgált 1930-as évek kora 

jelenti, amikor a portugál politikus, Salazar által Portugáliában meghonosítani kívánt új, elvben 

keresztény alapokon nyugvó politikai és társadalomszervezési megoldások az Európa-szerte 

egyre erősödő diktatórikus megoldások közepette egyes magyar katolikus körök útkeresési vá-

gyaival csengtek egybe. Az ő tevékenységüknek köszönhetően utóbb a társadalom más szegle-

teiből is érkeztek reakciók a Portugáliában zajló folyamatokra, sőt Imrédy Béla és Teleki Pál 

miniszterelnöksége alatt a politika egész magas szintjén is zajlott az azok adaptálhatóságáról 

való gondolkodás. Az ország háborúba történő belesodródása miatt végül a társadalmi reformok 

ügye lekerült a napirendről, viszont az okos, háborúból kimaradni képes külpolitika, illetve a 

kis nemzetek háború utáni feladatai kapcsán olykor-olykor továbbra is hivatkoztak Portugáli-

ára. Ennek a rendkívül izgalmas és a recepció sokszínű megnyilvánulási formáit magába fog-

laló korszaknak a világháború vége és a magyar politikai és társadalmi élet ezt követő teljes 

átalakítása vetett véget. 

A két háború közötti időszakot számos forrásra támaszkodva lehet vizsgálni. Miközben a 

sajtóban megjelent cikkek továbbra is igen fontos pillérét képezik az elemzésnek, a Portugáli-

áról írt vagy az országgal kapcsolatban kiadott könyvek és a két ország kapcsolatának levéltá-

rakban megmaradt dokumentumai is nélkülözhetetlen információkat nyújtanak a recepció teljes 
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megértéséhez. Sajnos a lisszaboni magyar követség anyagainak eltűnése miatt magyar levéltári 

forrásokat csak kevésbé, portugál dokumentumokat viszont annál inkább sikerült felkutatni és 

bevonni az elemzésbe. Ezeket egészítik ki az Lisszabonban a második világháború végén kül-

szolgálatot folytató fiatal diplomata, Újpéteri Elemér Végállomás Lisszabon című emlékiratai. 

A sajtóban megjelent írások elemzése során, főleg a két háború közötti időszakot illetően, 

elsősorban nem annak a vizsgálata a célom, hogy a különböző elképzelések hogyan csapódtak 

le az átlagemberek körében, hanem hogy felmérjem, a véleményalkotók, az ország közéleti 

gondolkodásának kereteit kijelölő szereplők miként vélekedtek a Portugáliában végbemenő fo-

lyamatokról. Ennek megfelelően a sajtótörténeti adatok kevésbé kerülnek előtérbe a dolgoza-

tomban. A szerzők világnézeti irányultságára azonban igyekszem röviden utalni, mivel érdekes 

megfigyelni, hogy világszeméletük és eszméik hogyan köszönnek vissza a Portugáliáról alko-

tott véleményükben: valójában jórészt leginkább nem is a portugáliai politikai változások valós 

természete határozta meg, hogy mit gondoltak róluk, hanem az, hogy az ezekről író szerzőknek 

milyen volt a beállítottsága, és ők maguk milyen nézeteket akartak közvetíteni a világ felé. A 

világnézeti háttér bemutatása viszont csupán utalásszerű, mivel el kívántam kerülni, hogy én is 

túlzott prekoncepciókat keltsek az elképzelések értelmezése folyamán. 

A téma feldolgozásához természetesen elengedhetetlen volt a magyar és a portugál törté-

nelmi kontextus mélyebb megértése is. A XX. századi portugál történelem értelmezése során 

annyiból könnyű dolga van a kutatóknak, hogy a témával kapcsolatban számos kiváló magyar 

mű is segíti a tájékozódását. A téma bibliográfiájának bemutatása során első helyen illik meg-

emlékezni annak tavaly, 2018-ban elhunyt kiváló kutatójáról, Harsányi Ivánról. Őt ugyan első-

sorban a spanyol történelem és a Franco-korszak elismert szakértőjeként tartotta számon a köz-

vélemény, ennek ellenére számos hiánypótló tanulmányt publikált a portugál történelemmel 

kapcsolatban is. Ezekben mindenekelőtt a salazari diktatúra előzményeit, történelmi előképeit, 

magának a diktatúrának (pontosabban annak első, 1945-ig tartó szakaszának) jellegzetességeit, 

illetve gazdaságpolitikai összefüggéseit vizsgálta. Hozzá hasonlóan fontosak Szilágyi István 

akadémikus témához kapcsolódó írásai. Ő nemcsak a kiforrott salazari berendezkedés jellegze-

tességeinek megrajzolására tett kísérletet, hanem nemrég, 2015-ben megjelent könyvében az 

egész XX. századi portugál történelem főbb vonalait is felvázolja: ebben diszciplínájához híven 

elsősorban a politikatörténeti aspektusok bemutatására koncentrál. A téma harmadik fontos ma-

gyarországi kutatója Szilágyi Ágnes Judit. Az ő tanulmányai szintén fontos fogódzót jelentenek 

a salazari berendezkedés természetének megértése során, mivel több tanulmányában is ele-

mezte a portugál és a Getúlio Vargas által felépített brazil berendezkedésének összehasonlításán 

keresztül a portugál állam tipológiáját, valamint olyan részkérdésekről is értekezett, amelyek 
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nem képezték a többi kutató érdeklődésének a homlokterét. Írásai nemcsak Salazar rendszeré-

nek értelmezéshez nyújtanak kiváló fogódzót, hanem a korábbi időszakok vizsgálatához is, hi-

szen számos írásban dolgozta fel a köztársasági korszak egyes kérdéseit, illetve Sidónio Pais 

tevékenységét. A fenti három kutatón kívül meg kell még említeni Pándi Lajos nevét is, aki 

főleg pályája elején foglalkozott behatóbban Portugália XX. századi történelmével, és több ta-

nulmányában vizsgálta marxista alapokon a berendezkedés jellegzetességeit, illetve bukását. 

A magyar kontextus megértéséhez a legmeghatározóbb segítséget a már említett kutatókon 

kívül mindenekelőtt Gergely Jenőnek a magyar kereszténydemokrácia, keresztényszocializ-

mus, illetve politikai katolicizmus történetét feldolgozó művei jelentették, de fontos támpont-

ként említeném meg Laczkó Miklósnak a két világháború közötti magyarországi jobboldali 

mozgalmak ideológiai és társadalmi hátterét feltáró eszmetörténeti munkáit, illetve Zachar Pé-

ter Krisztiánnak és kutatócsoportjában is részt vevő kollégáinak a hivatásrendi gondolat gyö-

kereit, kialakulását és hazánkban jellemző fomaváltozatait bemutató írásait is. 

A magyar kutatók művei mellett igyekeztem a releváns nemzetközi – elsősorban angolszász, 

illetve portugál – szakirodalom eredményeit is felhasználni disszertációm megírása során. A portu-

gál történészek közül három olyan kutató nevét emelném ki, akikre a téma feldolgozása kapcsán 

mindenki másnál jobban támaszkodtam. Az első a társadalomtudós és szociológus Manuel Braga 

da Cruz, aki a témával kapcsolatos leginkább meghatározó művében a salazarizmus történetét az 

állam és a salazari rendszerben működő egyetlen párt, az União Nacional viszonyán keresztül dol-

gozta fel. E viszony alapján tipologizálva a berendezkedést, azt elválasztotta a nemzetiszocialista, 

illetve fasiszta berendezkedésektől és fontosnak tartotta a berendezkedés katolikus gyökereit is an-

nak megértése során. Hasonló kérdéseket feszeget a portugál Új Állam honi és külföldi ideológiai 

gyökereit feltáró, a berendezkedés eredeti voltát és a többi hasonló korabeli ideológiához való vi-

szonyát vizsgáló Luís Reis Torgal is, aki megkérdőjelezi a rendszer sui generis jellegét. A salazariz-

mus egy némileg más optikán keresztül történő vizsgálatát végezte el a harmadik – félig portugál, 

félig angol – szerző, Filipe Ribeiro de Meneses, az első komplett, tudományos eszközökkel dolgozó 

Salazar-életrajz elkészítője. Ő a politikus tetteinek és rendszerének kontextualizálására helyezte a 

hangsúlyt, hogy megpróbálja feltárni azok mozgatórugóit. Rajtuk kívül még fontosnak tartom meg-

említeni Fernando Rosas nevét is: a jelen dolgozatban tőle elsősorban az első portugál köztársaságra 

vonatkozó, annak létrejöttét és bukását magyarázó kutatásait használtam fel. 

Az angolszász történészek közül mindenekelőtt az 1910 és 1926 közötti köztársasági időszakot 

monografikus formában először feldolgozó amerikai Douglas L. Wheeler Republican Portugal 

című kiegyensúlyozott, ám a liberális demokraták felé némi elfogultságot mutató könyvét, illetve 

Tom Gallagher, Charles Novell és Hugh Kay munkáit emelném ki. 


