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A magyar-portugál diplomáciai kapcsolatok újrakötése 

 
 
A két ország közötti hivatalos kapcsolatok megteremtésének első állomása a Lisz-

szabonban 1926 folyamán felállított, és a madridi magyar követség „antennájaként” 
működő tiszteletbeli konzulátus volt. Ezt a tiszteletbeli konzulátust követte az 1939-
ben felállított magyar követség, amely aztán később fontos szerepet töltött be az an-
golszász szövetségesek irányában tett diplomáciai tapogatózások során. Sajnálatos 
módon a követség iratanyaga megsemmisült, de a budapesti levéltárban őrzött, por-
tugál vonatkozású iratanyag is megégett – így a kétoldalú kapcsolatok történetének 
néhány vonatkozását illetően csak feltételezésekre lehet hagyatkozni.  

A háború előtti magyar királyi követség épülete Lisszabonban az Alexandre 
Herculano 27. szám alatti épületben volt. A háború utáni utolsó magyar ügyvivő 
Újpétery Elemér volt, aki emlékirataiban számolt be a kétoldalú kapcsolatok megsza-
kadásának a történetéről. Feljegyzései szerint 1944. december 26-án értesült különbö-
ző rádióadások útján arról, hogy az „új magyar kormány” megalakult, s várta, hogy az 
új kormánytól utasításokat kap, de erre hiába várt. Sürgönyeire néma hallgatás volt a 
válasz. Ettől kezdve lehetőségeinek a határain belül vitte az ügyeket. 1945. március 28-
án a portugál külügy protokollfőnöke bekérette követségi tanácsosként és nem ügyvi-
vőként. Közölte vele, hogy a frissen megjelent diplomáciai listán Magyarország neve 
nem szerepel, s ennek oka az volt, ,,hogy a magyar államfőt a németek megakadályoz-
ták abban, hogy államfői jogkörét gyakorolja, az új magyar kormányt ’pillanatnyilag’ 
Portugália nem ismeri el. Így Portugália területén sem ismer el magyar követséget. De 
az utolsó követség tagjai személyi jogai sértetlenek maradnak. A Szálasi kormány beje-
lentésére nem is adtak választ portugál részről.” 

Ezt követően Újpétery megsemmisítette a bizalmas iratokat és a követségi cím-
táblát leszerelte. Egy teljes évig hazai utasítások nélkül tartózkodott állomáshe-
lyén, majd 1946. március elsején a párizsi követségről kapott az ottani ideiglenes 
ügyvivőtől egy nyílt táviratot, amelyben utasították arra, hogy tevékenységét füg-
gessze fel, adja át a követséget, az iratokat és a pénzt a rangidős irodatisztnek 
Mandorff Gyula konzuli igazgatási segédfelügyelőnek. Ez meg is történt 1946. már-
cius 31-én, ő maga pedig 1946. július 28-án beadta lemondását.1 Ő sem tett eleget 
annak az 1946. március 1-jén érkezett körtávirati utasításnak, aminek az értelmé-
ben valamennyi diplomatának haza kellett térnie és jelentkeznie a központban. A 
dolog pikantériája, hogy magyar földre lépésükhöz a SZEB illetékes szovjet tábor-
nokának – Ljevuskin vezérőrnagynak - az engedélye kellett.  

A következő időszakban2 a kétoldalú kapcsolatok elég rendhagyó módon alakul-

                                         
1 Később, 1949. április 2-án, Mandorff is lemondott, s nyilván okkal, nem tért vissza Magyarországra.  
2 Ezzel a periódussal foglalkozó dokumentumok a „MOL XIX-J-1-k kis országok- Portugália - 45-64” 
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tak. Mivel a portói magyar tiszteletbeli konzulátus 1945 februárjában a tiszteletbeli 
konzul halála miatt beszüntette tevékenységét, a lisszaboni követség bezárt – bár 
maradék tevékenységét a portugál hatóságok tolerálták – így minden konzuli termé-
szetű ügyet „a régi rendből visszamaradt” másik, Lisszabonban változatlanul műkö-
dő tiszteletbeli konzulátus intézett teljes hatáskörrel. A helyzetből az az elképesztő 
eredmény született, hogy míg a Portugáliában tartózkodó magyar hivatalos szemé-
lyeknek a párizsi magyar követségen keresztül kellett portugáliai ügyes-bajos dolgai-
kat intézni, addig a többi, Portugáliában tartózkodó magyar számára a tiszteletbeli 
konzulátus minden gond nélkül eljárhatott (pl. vízumokat szerzett be, úti okmányo-
kat állított ki, stb.). A magyar külügyminisztérium 1947. november 20-án kelt feljegy-
zése szerint a portugál külügyminisztérium azon az állásponton volt, hogy a magyar 
kormány a tiszteletbeli konzulátus működtetésének a felfüggesztéséről őt nem tájé-
koztatta, így a maga részéről a t.b. konzulátus tevékenységét nem kifogásolhatja.  
Egyébként is, a két ország között a diplomáciai kapcsolatok sohasem szakadtak meg, 
csupán a diplomáciai képviselők visszahívása történt – így a portugál külügy.  

A portugál álláspont ilyetén módosulása kétség kívül alapot adott volna ahhoz, 
hogy a kétoldalú viszony visszazökkenjen a normális kerékvágásba. Fel is merült annak 
a lehetősége, hogy Mandorffot kiszélesített konzuli jogkörrel megbízzák, de ebből nem 
lett semmi. Végül az a döntés született egy 1947. december 11-i feljegyzés tanúsága 
szerint, hogy a külügyminisztérium „elnöki osztálya” a svéd külügyminisztériumon ke-
resztül intézkedik a tiszteletbeli konzulátus megszüntetésének az ügyében. Végül nem 
ez történt, hanem az, hogy 1948. május 31-én a „Spanyol köztársaság mellé akkredi-
tált” párizsi magyar követség jegyzékben tudatta a párizsi portugál követséggel, hogy 
Lisszabonban egyetlen hivatalos magyar szerv működik – a „felszámolás alatt álló” 
magyar követség. A tiszteletbeli konzult szabályosan felmentette, megbíztatását visz-
szavonta a köztársasági elnök. A követség végleges felszámolása 1950 folyamán meg-
történt, az ingóságok hazakerültek, és ekkorra már a portugálok is mindent felszámol-
tak Budapesten. A fellelhető magyar dokumentumok között semmiféle olyan irat nem 
maradt fenn, amely azt bizonyítaná, hogy a magyar-portugál diplomáciai kapcsolatokat 
formailag megszakították volna (erről végső soron az Elnöki Tanács által kiadott rende-
letnek kellett volna döntenie, de hát 1950-ben nyilván kisebb dolga is nagyobb volt az 
akkorra már teljesen „átszervezett” magyar külügynek annál, hogy a Portugáliával ösz-
szefüggő problémákkal bíbelődjön). E kapcsolatok „mesterséges kómába” zuhanását a 
korabeli politikai viszonyok indokolták, és ugyancsak a korabeli politikai viszonyok in-
dokolták, hogy a diplomáciai kapcsolatok 1974-es megkötésekor mindkét fél „megfe-
ledkezett” az előzményekről, vagyis arról, hogy formálisan még mindig létező diplomá-
ciai kapcsolatokat kívánnak felvenni.  

A lisszaboni magyar követség bezárását követően Portugália teljesen kikerült a 
magyar diplomácia látóköréből – ami nem volt idegen attól, hogy a Szovjetuniónak 
nem voltak diplomáciai kapcsolatai Portugáliával. A magyar-portugál viszony ab-
ban merült ki, hogy időnként egy-egy külkereskedelmi üzletkötő elvetődött Portu-

                                                                                               
számú iratcsomóban találhatók – szám nélkül.  
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gáliába piac után nézve. Ez nem is lehetett másképpen, hiszen a szovjet diplomácia 
is a legjobb esetben közönnyel tekintett Lisszabonra. Így érthető, hogy az 1974. 
április 24-én történt portugál fordulat váratlanul érte a magyar vezetést is.3 Az első 
diplomáciai információk Madridból jöttek, s a magyar főkonzul által továbbított 
hírek először katonai puccsról beszéltek.4 Ezen túlmenően az afrikai magyar nagy-
követségek jelentettek az ottani vélemények alapján Portugáliáról, mely vélemé-
nyek fő szempontja az volt, hogy mi lesz az angolai és a mozambiki háborúval – és 
főleg mi lesz a két, nyersanyagban roppant gazdag országgal. Az események várat-
lanságát jól mutatta, hogy a szovjetek is rendkívül óvatosak, de nem tájékozatla-
nok voltak a helyzet megítélésben és kerülték a kategorikus állásfoglalást.5 Néhány 
nappal később újabb rejtjeltávirat érkezett Moszkvából s ebben a magyar nagykö-
vet arról jelentett, hogy portugál kérésre a helyzetről nyilvános szovjet értékelés 
csak az ideiglenes kormány megalakulása után lesz. A szovjetek szerint számolni 
kell a szocialista párttal, amely igen gyorsan nagy tömegpárttá nőheti ki magát.6 

A Bem-rakpart illetékes területi főosztálya hosszabb feljegyzést készített a portugál 
helyzetről. E szerint 1945-ben megszakadtak a hivatalos kapcsolatok a két ország kö-
zött. Salazar halála után, jellegét tekintve a fasiszta diktatúra nem változott, csupán a 
gazdasági elzárkózás helyébe lépett némi nyitás. Ezzel függött össze, hogy ebben az 
időszakban portugál részről megpróbáltak közeledni a szocialista országokhoz. A fizeté-
si forgalom szabályozására 1965. március 1-jei érvénnyel, árulistákkal kiegészített fize-
tési megállapodás jött létre, melyet a MNB és a Banco de Portugal képviselői írtak alá. 
A megállapodás hatálya kiterjedt az egész portugál pénzügyi övezetre. Automatikusan 
hosszabbodott évről évre. A bankközi megállapodás után egyre több magyar vállalat 
végzett piackutatást, és ennek során, import oldalon csak a parafa behozatal maradt, 
míg export oldalon gépek, elektromos ipari cikkek és kohászati termékek szerepeltek 
kis volumenben. A kivitel a parafaimport értékével megegyezett, megfelelően az ENSZ 
1965. december 21-én elfogadott 2107. sz. határozatának, amely szigorúan korlátozta 
Portugáliával a kereskedelmi kapcsolatokat.  A hatvanas-hetvenes évek során a portu-
gálok részéről több megkeresés történt a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének a céljá-
val, de ezeket magyar részről elhárították.  

A feljegyzés további része pontos elemzését adta az akkori portugál helyzetnek. 
Azt írta, hogy az 1974. április 25-e utáni katonai puccs és az ezt követő tömeg-
megmozdulások hatására megnyílt az út a polgári átalakulás felé. Három erőcso-
port jelenlétéről számolt be: a fiatal tisztek, Spinola és csoportja, és az illegalitásból 
kilépett kommunisták, szocialisták és keresztényszocialisták. A három erőcsoport 
között ellentmondások vannak, várhatóan megindul közöttük a küzdelem. A hely-
zet alakulását befolyásolhatja a gyarmatok reagálása, az ultrák visszatérése az 
anyaországba, a levert reakciós erők feléledése és újjászerveződése, a NATO és 
Spanyolország reagálása. Az események végleges értékelése még korai lenne. A 

                                         
3
 A tárgykörrel foglalkozó dokumentumok MOL XIX-J-1-j Portugália 95-96. sz. dobozban találhatók. 

4 MOL XIX-J-1-j 003068. 1974. ápr. 30.  
5 MOL XIX-J-1-j 003152/1. 1974. máj. 11.  
6 MOL XIX-J-1-j 003152/6. 1974. máj. 15.  



 
 

M. Szebeni Géza: A magyar-portugál diplomáciai kapcsolatok újrakötése 

 
410 

szocialisták azonban elsősorban a Közös Piac tagállamaira kívánnak támaszkodni, 
és nem döngetnek nyitott kapukat. A KP erős, legszervezettebb elem, de érvénye-
sül a szélsőbalos és „olasz” áramlat (68-at elítélték, nyilván ezért volt velük kap-
csolatban tartózkodó a szovjet álláspont). Az események kapcsán idézett szovjet 
vélemény az volt, hogy az események további kimenetelét alapvetően befolyásoló 
kép még nem alakult ki, a szovjetek óvatosak, a propagandában és az egyéb fóru-
mokon tartózkodnak az elhamarkodott véleménynyilvánítástól, az ideiglenes kor-
mány megalakulása után több alap lesz az ítéletalkotásra.7  

A lisszaboni helyzetet Párizsból folyamatosan figyelemmel kísérő „szorosan 
egyeztető” szocialista külképviseletek misszióvezetői értekezletet tartottak megtár-
gyalandó, hogy milyen lépések szükségesek az új helyzetben. Az óvatos hazai állás-
pontoktól függetlenül a szovjet nagykövet többiekkel osztott véleménye az volt, 
hogy Lisszabonban gyökeres változás állt be. Az új rendszer nem felelős az előző 
rendszer gyarmati bűneiért, az ENSZ vonatkozó határozatai túlhaladottak. Az esemé-
nyek alakulásától függően a kapcsolatok rendezése aktuálissá válik, ráadásul az új 
portugál kormánynak kommunista tagjai is lesznek. Azonban ki kell kérni az afrikai 
országok és a gyarmati felszabadító mozgalmak véleményét is - hangsúlyozta.8 Erre 
feltehetően azért is szükség volt, mivel az egyik ekkor kelt és a portugál gyarmatok 
helyzetéről készült külügyminisztériumi feljegyzés szerint a szocialista országok hat-
hatós és sokoldalú anyagi és erkölcsi támogatásban részesítették a függetlenségért 
harcoló mozgalmakat. A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete nyilatkozat-
ban támogatta a felszabadítási mozgalmak harcát. Magyarország 1972-ben 500 ezer 
dollár értékű szállítmányt juttatott el a felszabadítási mozgalmakhoz, és ezen kívül 
vállalta sebesültek gyógykezelését. 1974-ben 5-5 frelimo (angolai) illetve mpla (mo-
zambiki) gerillát fogadott a magyar Szolidaritási Bizottság.9  

A portugáliai történések alaposabb elemzését nyilvánvalóan akadályozta, hogy a 
„barátiak” is egyelőre csak újságírókat küldtek a helyszínre tájékozódás céljával. Et-
től függetlenül a külügyminisztérium illetékes területi főosztálya „Portugál esemé-
nyek” címen újabb, alapos ismertetést készített. A feljegyzés elemezte az érdeklődés 
homlokterébe került portugáliai „szegfűs forradalmat” - történeti előzményekkel 
együtt, és ez utóbbiak meg is adták a kapcsolatok hiányának magyarázatát. A doku-
mentum szerint Portugália Európa egyik legelmaradottabb országa volt, 1926-ban a 
parlamentáris köztársaságot katonai diktatúra váltotta fel. 1932-ben Salazar a fasisz-
ta Nemzeti Unió megalapítója átvette a miniszterelnökséget és 1968-ig tényleges 
diktátorként vezette az országot. A második világháború során 1943-tól semleges10, 
majd Angliának és az USÁ-nak jogot adott az Azori-szigeteken tengerészeti és légi 
támaszpontok használatára. A spanyol Kék Hadosztályban portugál önkéntesek is 
harcoltak Sztálingrádnál. (A szovjetek gondosan számon tartották, hogy Spinola tá-
bornok – a portugál forradalom egyik emblematikus figurája - is ott volt megfigyelői 

                                         
7
 MOL XIX-J-1-j 003325. 1974. máj. 15   

8 MOL XIX-J-1-j 003295/1. 1974. máj. 16  
9 MOL XIX-J-1-j 003152/9. 1974. máj. 22. 
10 Portugália 1939-ben deklarálta semlegességét.  
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minőségben.) Portugália 1949-ben csatlakozott a NATO-hoz, 1951-ben barátsági és 
kölcsönös segélynyújtási egyezményt kötött az USÁ-val, és az egyezmény értelmé-
ben ez utóbbi továbbra is használhatta az Azori-szigeteki támaszpontokat. A Salazar 
rezsim alatt, csak a fasiszta párt működhetett, még a polgári pártok is tilalom alatt 
voltak. Salazar után a gazdasági fejlesztés került előtérbe, feltehetően emiatt keres-
tek kapcsolatokat a szocialista országokkal. Az elnyomó rendszer Salazar távozását 
követően lényegében nem változott. A feljegyzés az 1974. április 24-én történteket 
katonai puccsként értékelte és szükségesnek tartotta leszögezni, hogy a szovjetek 
szerint valóságos kép egyelőre nem alakult ki, a „perspektívát illetően óvatosak a 
szovjet elvtársak”. Az elismerést illetően egy elsietett lépés az ellenforradalmi erőket 
aktivizálná. Az ENSZ határozatok miatt a magyar-portugál gazdasági kapcsolatok je-
lenleg csak a parafa-importra korlátozódnak.11   

Az események gyorsaságát jellemzi, hogy a perspektívát illető óvatosságot félre-
söpörték egyéb megfontolások. Ugyanis az történt, hogy a párizsi magyar nagykövet 
„statissime” – azonnal kézbesítendő - rejtjeltávirata 1974. június 7-i dátummal arról 
jelentett, hogy felkereste a nagykövetséget Cunhal (a portugál KP vezetője) kabinet-
főnöke, a KB tagja és közölte: a PKP KB végrehajtó irodája megvizsgálta a szocialista 
országokkal való diplomáciai kapcsolatok felvételének a kérdését és erről június 4-én 
nyilatkozatot tett közzé, melynek tartalma az alábbi volt: A demokratikus fejlődés 
elindult Portugáliában, de az intézmények még nem teljesek. A dekolonizációs tár-
gyalások megkezdődtek, gyors eredmények azonban nem várhatók. Elérkezett az 
ideje annak, hogy Portugália és a szocialista országok között diplomáciai kapcsolatok 
jöjjenek létre. A nyilatkozat hangsúlyozta, hogy a kommunista párt számára a diplo-
máciai kapcsolatok nagy segítséget jelentenének Portugália politikai, gazdasági fejlő-
dése, függetlensége és béke érdekében folytatott munkájában. Lehetővé tennék az 
együttműködést a szocialista országokkal és azok lehetőségeinek a megismerését – 
eddig a nyilatkozat. Cunhal kabinetfőnöke a továbbiakban azt kérte, hogy a kezde-
ményezés a szocialista országok részéről történjen, az időpont most alkalmas, a kez-
deményezést a portugál vezetés kedvezően fogadná. A párt nevében kéri az illetékes 
magyar szerveket, hogy sürgősen kezdeményezzék a diplomáciai kapcsolatok létesí-
tését. Hasonló értelemben járt el a többi szocialista ország párizsi képviseleténél. A 
kezdeményezésre bármely olyan fővárosban sor kerülhet, ahol mindkét országnak 
nagykövetsége van. Kérte, hogy az MSZMP és a PKP közötti kapcsolatokat egyelőre 
Párizson keresztül tartsák.12  

Az egyik, fentiekkel egy időben, az illetékes területi főosztály által készített fel-
jegyzés – amely szemmel láthatóan nem volt szinkronban az eseményekkel, és ar-
ról árulkodott, hogy „a terület gazdájának” sem kötöttek minden az orrára – arról 
írt, hogy Magyarországnak is fel kell készülnie a diplomáciai kapcsolatok felvételé-
re. Románia a „közelmúltban” létesített diplomáciai kapcsolatokat Portugáliával, 
Jugoszlávia is ezt a lépést készíti elő. A dokumentum arra tett javaslatot – a hivatali 

                                         
11 MOL XIX-J-1-j 003152/10. 1974. máj. 23. 
12 MOL XIX-J-1-j 003765. 1974. jún. 10.     
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ügymenetnek megfelelően -, hogy a külügyminisztérium készítsen előterjesztést a 
Politikai Bizottság számára, amelyben javaslatot tesz a diplomáciai kapcsolatok fel-
vételére. Jóváhagyás után készüljön előterjesztés a Minisztertanácsnak, majd ezt 
követően határozattervezet az Elnöki Tanácsnak. A hivatali lelkiismerettel elkészí-
tett feljegyzés azzal folytatódott, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételére vo-
natkozó konkrét javaslatokkal a római portugál nagykövetséggel lépjen kapcsolat-
ba a magyar fél. Ezt követően delegáció utazzon Lisszabonba, a tárgyalások meg-
kezdése előtt konzultáljon a PKP-val, a delegációt miniszterhelyettes vagy csoport-
főnök vezesse, s kapjon felhatalmazást az aláírásra. Majd ötven év elteltével csak 
elképzelhető az a meglepetés, amivel a külügy portugál szakértői olvasták az aktán 
az illetékes miniszterhelyettes megjegyzését: „előterjesztés elment. 06/06”.13 Rá-
adásul az illetékes főosztályvezető helyettes - szignója dátuma szerint - csak jó két 
hónappal később tekinthetett az aktába.  

A fennmaradt dokumentumok szerint a külügyminiszter 1974. június 10-i dá-
tummal küldte meg a diplomáciai kapcsolatok felvételére tett javaslatát az MSZMP 
KB titkárságának. Ebben röviden ismertette az előzményeket, majd azt írta, hogy a 
szovjetek megállapodtak a portugál kormánnyal arról, hogy 1974. június 9-i hatály-
lyal nagyköveti szinten diplomáciai kapcsolatokat létesítenek. A magyar külügymi-
niszter azt javasolta, hogy „kezdeményezzük diplomáciai kapcsolatok felvételét 
nagyköveti szinten.”14 A titkárság egyetértett azzal, hogy a párizsi magyar nagykö-
vetségen keresztül a külügy tárgyalásokat folytasson a diplomáciai kapcsolatok fel-
vételéről, majd a fejleményekről a Politikai Bizottságot tájékoztassa.15 Erre azon-
ban nem került sor, a bevett gyakorlattól eltérően a Politikai Bizottság napirendjén 
ez a téma nem szerepelt.  

A dolog sürgős lehetett, mert az ilyenkor szokásos előterjesztések szövegét jó-
váhagyás előtt csak az illetékes miniszterhelyettes látta, az államtitkár és a minisz-
ter hagyta jóvá. A dokumentum tárgya „Diplomáciai kapcsolatok felvétele nagykö-
veti szinten a MNK és a Portugál Köztársaság között, valamint nagykövetség létesí-
tése Lisszabonban” volt. Az aláírásokból rekonstruálhatóan az előterjesztés és en-
nek tervezete is a minisztérium titkárságán készült – bár a legtöbb esetben a ter-
vezetek a témában illetékes területi főosztályokon készültek. A minisztertanácsnak 
szóló előterjesztés szövegszerűen azt írta, hogy a Portugál Kommunista Párt java-
solta: a szocialista országok kormányai kezdeményezzék a diplomáciai kapcsolatok 
felvételét. A Szovjetunió június 9-én nagyköveti szinten diplomáciai kapcsolatot 
létesített. A külügyminiszter javasolta, hogy Magyarország is kezdeményezze a dip-
lomáciai kapcsolatok felvételét nagyköveti szinten, létesítsen nagykövetséget Lisz-
szabonban, kezdetben ideiglenes ügyvivővel, később önálló nagykövettel. Legyen 
magyar-portugál közös közlemény a diplomáciai kapcsolatok felvételéről. A minisz-
tertanács ennek megfelelően határozatot hozott a magyar-portugál diplomáciai 
kapcsolatok felvételéről és e tárgyban előterjesztést nyújtott be az Elnöki Tanács-

                                         
13 Ami téves dátum. 
14 MOL M-KS 288.f.32/1974/7 ö.e. 
15 MOL M-KS 288.f.7/456 ö.e. 
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hoz. Az előterjesztéseket a külügyminiszter 1974. június 10-i dátummal küldte meg 
a Minisztertanács elnökének, ugyanaznap, mikor a KB titkárságnak tett javaslatot. 
Az ET 178/1974 számon, 1974. június 13-i dátummal hozott határozatot hogy dip-
lomáciai kapcsolatokat létesít Portugáliával nagykövetségi szinten, valamint, hogy 
nagykövetséget állít fel Lisszabonban. 16  

A portugáloknak valószínűleg nem volt annyira halaszthatatlan az ügy, mivel 
június 12-én a párizsi magyar nagykövet a kapott utasítás alapján hivatalosan kö-
zölte a magyar kormány készségét a diplomáciai kapcsolatok felvételére, és egy 
héttel később azt jelentette, hogy a kezdeményezésre a portugál fél még nem 
adott választ.17 Majd újabb tíz nap elteltével a párizsi magyar nagykövet azt jelen-
tette – statissime -, hogy 1974. június 29-én este a párizsi portugál nagykövet tele-
fonon közölte: pozitív választ kapott, s a kommünikét hétfőn aláírják, ha más utasí-
tás nem megy Párizsba.18  

A diplomáciai kapcsolatok formális felvételét követően magyar ideiglenes ügy-
vivő utazott Lisszabonba, s a két ország közötti kapcsolatok a normális kerékvágás-
ba zökkentek. Olyannyira, hogy október közepén az illetékes magyar külügyminisz-
ter-helyettes Lisszabonba utazott partnerével folytatandó konzultációra. Lisszaboni 
tartózkodása során, október 16-án fogadta őt az ottani szovjet nagykövet. Ez utób-
bi tájékoztatást adott a portugáliai helyzetről, a szeptember végi politikai válságról, 
valamint arról, hogy Soares külügyminiszter fogadta őt, és „Portugália vonatkozá-
sában az alábbi lényeges, fő tényezőkre hívta fel a figyelmet: Európai országról van 
szó, szoros szálak kötik őket nyugat-európai szövetségeseikhez. Portugália a NATO 
tagja, minden korábbi kötelezettségüket teljesítik, nyitnak a szocialista országok 
irányába, végrehajtják a dekolonializációs politikát.” A szovjet nagykövet azzal zár-
ta mondanivalóját, hogy 1975 márciusára tervezett választásokig még sok minden 
történhet.

19
 Soares e kijelentéseivel teljesen világossá tette a szovjetek és szövet-

ségeseik számára, hogy szó sem lehet semmiféle balra történő tovább sodródásról, 
és a portugál vezetésnek esze ágában sincs kiválni a nyugati szövetségi rendszer-
ből. Talán ennek is betudható, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételének előké-
szítésekor történt kapkodás után Kádár valószínűleg befékezett. Ugyanis az év vé-
gén kelt külügyminiszteri feljegyzés szerint Magyarország volt az egyetlen szocialis-
ta ország, amelyiknek 1974 decemberében még nem volt nagykövete Lisszabon-
ban. Hozzáfűzte, hogy ezt már szóvá tették portugál részről. „Gyorsítsuk meg” a 
kinevezési procedúrát – javasolta.20  A gyorsítás aztán megtörtént és a következő 
évben az MSZMP KB apparátusának egyik tagja kiutazott nagykövetként Lissza-
bonba. Ezzel véget ért a hivatalosan soha meg nem szakadt magyar-portugál dip-
lomácia kapcsolatok újrakötésének története (kiemelések – a szerzőtől).  

 

                                         
16 MOL XIX-J-1-j 003765/2. 1974. jún. 11.  
17

 MOL XIX-J-1-j 003765/6. 1974. jún. 18.  
18 MOL XIX-J-1-j 003765/8. 1974. júl. 1. 
19 MOL XIX-J-1-j 004956/10. 1974. okt. 31. 
20 MOL XIX-J-1-j 005960. 1974. dec. 9. 
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