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A Franco-rendszer politikai szocializációs 

kudarcának szerepe a demokratikus átmenetben

„A politikai szocializáció, a legszélesebb értelemben, azzal kapcsolatos, 
ahogyan egy társadalom a politikai kultúráját generációról generációra átadja. 
Ez a folyamat szolgálhatja a hagyományos normák és intézmények megőrzését, 

azonban amikora másodlagos szocializációs ágensek olyan politikai értékeket nevelnek 
az egyénekbe, amelyek különböznek a régiektől,...akkor a politikai szocializációs folyamat

a politikai és szociális változások hordozója lehet.

Amikor a Spanyolországban a hetvenes évek közepén lezajlott politikai válto
zásokról beszélünk, sokszor felmerül a kérdés: hogyan sikerült a spanyol politi
kai elitnek, ennek a viszonylag sima, minden komolyabb politikai és társadalmi 
feszültségektől mentes folyamatnak a levezénylése.

Ki lehet emelni bizonyos tényezőket, amelyek lehetővé tették ezt. Ilyen a 
spanyol gazdaság sajátos különutas fejlődése,2 amelynek következtében az ad
dig politikailag bezárkózó francói Spanyolország nyitott a világ felé. ilyen a 
későbbi spanyol uralkodó személye, aki konszenzust volt képes létrehozni a 
különböző spanyol politikai irányzatok között, s aki a visszafogott, sőt kifejezet
ten a demokratikus átmenetet segítő magatartása miatt minden politikai irány
zat számára elfogadott és elismert tényezőjévé vált a spanyol politikai életnek. 
Ilyenek a spanyolországi politikai pártok, amelyeknek szinte mindegyike elju
tott a hetvenes évek közepére oda, hogy a demokrácia igénye felülemelkedett 
korábbi pártprogramjaikon, s a szükséges konszenzus érdekében változtatni 
tudtak azokon.-1 És utoljára, de nem utolsósorban ilyen az öregedő, hatalmát 
féltő caudillo,4 Francisco Franco y Bahamonde, aki -  ha szándékai ellenére is -

1 l.angton, K.: l’olitical Sodalization. New York, Oxford University Press, 1969. idézi: Stuinpf I.: 
Politikai szíidali/.ádó; régi dilemmák, új kihívások, in: f ‘atüik/Uudtrmányi Szemle 1994/2. 200.

-  A  hatvanas években megindult egy gyors és radikális társadalmi-gazdasági fejlődés, amelynek 
következtében a társadalmi-gazdasági és a politikai struktúra szétvált, s a gazdaság gyorsabb 
fejlődése szülte a kényszert a későbbi politikai struktúraváltáshoz, aminek az alapjait a rendszer 
hibás és hiányos politikai szocializációs szerepe szolgáltatta. Casanova, f.: Modernization and 
nemoeratization: ReflectionsonSpainsTrausítioti to Oemocraty. In.: Soriul tlemirch 1984./4. 929- 
9 8 1. A témáról lásd még: Miguet Martiné/Cuadrado (ed.): Catnbiosodaly niodertiizadún politica. 
Madrid, 197(1., illetve jósé A lt ista Sánihez: Crisis de! fmnquisma y crixis dél hnperiatismo. Barcelona, 
1976

1 Spanyolországban annak lehetünk tanúi, hogy egy tekintélyelvű rendszer majdnem negyven évi 
fennállás után alakít ja önmagát, tulajdonképpen önmaga megreformálásával megszünteti önmagát.

1 jelentése: kátonai-polítikai-ideológiai vezér
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lehetővé tette azt a fokozatos gazdasági kibontakozást, amelynek számára kese
rű, de elkerülhetetlen velejárót voltak a politikai és társadalmi változások. A 
Franco-rendszcr megszilárdítására, társadalmi bázisának feltöltésére beinduló 
gazdasági nyitás az ellenkezőjét érte el, a rendszert alapjaiban ingatta meg, $ 
hosszútávon a bukásához vezetett.

Ezek azok a szempontok, amelyekkel általában találkozunk, így ezek igazát 
egy pillanatig nem áll szándékunkban vitatni. Ezeket a folyamatokat -  mint a 
politikai rendszer alapvető funkciói közül az egyiknek, -  a társadalmi bázis 
újratermelésének hiányaként, a Franco-rendszer politikai szocializációs hibája
ként kívánjuk bemutatni. A spanyol társadalom politikai szocializációját, -  
amely a rendszer működésének alapvető funkciója -  befolyásolni próbáló törek
vések nem voltak sikeresek, s sem az állampolgári lojalitás újratermelését, sem a 
politikai kultúra átörökítését nem tudták végrehajtani. Ahhoz azonban, hogy e 
kudarcot megértsük, és esetlegesen értékelni próbáljuk, végig kell kísérnünk a 
spanyol politika és gazdaság azon éveit, amelyek az alapjait rakták le a politikai- 
gazdasági-társadalmi átalakulásnak, s amely évek -  ezáltal -  alapvetően hozzájá
rultak ahhoz, hogy a Franco-rendszer fokozatosan elveszítse társadalmi bázisát, 
s ne is tudja -  még igazából szűkítetten sem -  reprodukálni azt.

Az ötvenes évek során Franco csak nagyon óvatosan módosította gazdasági-, 
és külpolitikai irányvonalát.5 1950. november 4-én az ENSZ Közgyűlése úgy 
döntött, hogy visszavonja a Spanyolország ellen 1946-ban elrendelt szankciókat 
és engedélyezik a tagállamok nagyköveteinek visszatérését Madridba.6 Termé
szetesen ez még nem jelentett fordulatot a Nyugat Spanyolországgal szembeni 
politikájában. Franco állama nem részesült a Marshaíl-segélyből, s ezáltal foko
zódott -  belteijes, bezárkózó politikájából amúgy is fakadó -  gazdasági lemara
dása a fejlett Nyugattal szemben.7 Ez a bezárkózó politika, amely nem csak a 
szigorúan vett politikát, hanem a gazdasági életet is érintette, biztosította a 
rendszer, illetve az azt uraló Fa lángé* számára, hogy a társadalomban vezető 
szerepét megtartsa. A spanyol társadalom bezártsága lehetővé tette a francóista 
vezetésnek, hogy a baloldal hatalomratörésével, a polgárháború félelmével, s a 
liberális Nyugat számlájára írt bűnökkel -  a sajtón és nyilvános politikai gyűlése
ken keresztül -  riogatott társadalom jelentős részét felsorakoztassa maga mö
götte9 A spanyolországi folyamatok sajátossága, hogy míg a gazdaság új, a 
korábbinál prosperálóbb utat keresett, addig a politika szilárdan, szinte már 
csökönyösen tartotta magát az eredetileg megfogalmazott, a polgárháborús

s Ellwood, S.: Franca. llp., Akadémiai, 1997. 201.
6 38 igen, 10 nem és 12 tartózkodás mellett hozta meg az. KN5£a döntést, lásd: Kllwood. 1997. 203.
7 Franco gondolatait á^Marshall-segéllyel és a Nyugat politikájával kapcsolatban lásd: Francisco 

Franco: Discursos y mensajes dél Jete dél Kstado 1951-1954. Madrid, Dirección General de 
Információn, Public. Espan. 1955. 7-20.

11 a falanxból származó elnevezés mögött a Falange Espanola elnevezésű spanyol politikai párt áll.
9 Ebből a szemszögből a korabeli spanyol társadalom hasonlóságot mutatott a szovjet rendszer által 

létrehozott és működtetett, -  a társadalom politikai képét erősen beli ilyásoló -  mind az állam, mind 
az egyén szintjén meglévő bezárkózó politikával. Az 50-es évekbeli spanyol nyitást, -  talán éppen 
ezért -  párhuzamba lehet állítani a 80-as évek Szovjetuniójában végbemenő változásokkal, a 
peresztrojka és a glasznoszty folyamatával.



időszak ellentmondásai között kialakított elképzeléseihez. Ehhez a politikához 
természetesen hozzátartozott Francisco Franco, a caudillo személye is,10 aki 
nagyon jól használta ki a gazdasági nyitás adta lehetőségeket, s hitette el, hogy 
ezeket a gazdasági eredményeket még mindig veszélyeztethetik a polgárháború 
után -  igaz csak illegálisan -  fennmaradt baloldali pártok. Nem érzékelte a 
rendszer számára valóban veszélyt jelentő folyamatokat. A nyitás következtében 
meginduló gazdasági fejlődés maga után vonta — ha nagyon lassan is -  a 
politikai életben bekövetkező változásokat.

Az új, de mérsékelt politikai változások akkor váltak valóságosan érzékelhető
vé, amikor az 1951-es kormányalakításnál bemutatott új kabinet személyi össze
tétele is belpolitikai változásokat ígért. A Franco-érában először fordult elő, 
hogy a hangsúly az újonnan kinevezett kormánytagok szakmai felkészültségére, 
s nem ideológiai hovatartozására helyeződött. Háttérbe szorult -  ha időlegesen 
is, hisz a hatvanas évek végén ismét felbukkan -  Franco elhíresült mondása: „...a 
hűség többel éra szakmai hozzáértésnél".11

Franco, Spanyolország nemzetközi pozíciójának és személyes tekintélyének 
megszilárdítása érdekében külpolitikailag nyitásra kényszerült. 1953-ban kétol
dalú egyezményt kötött az Egyesült Államokkal12 és konkordátumot a Vatikán
nal. Mindkét kapcsolatfelvétel jelentősen növelte Franco tekintélyét, és biztosí
totta megingathatatlan vezető szerepét hosszú időre. Az USA-val kötött szerző
dés az első jelentősebb kilépést jelentette a nemzetközi porondra az elszigetelő
dött Spanyolország számára, míg a konkordátum az országban számukat tekint
ve olyannyira jelentős katolikus választókat nyugtatta meg.

Az amerikai szerződés alapvetően katonai jellegű (3 légi-, 1 haditengerészeti 
bázis felállítását foglalja magába), de gazdasági és kulturális pontokat is tartal
maz (az USA évente fizetendő, előre meghatározott összegű fejlesztési segély- 
csomaggal támogatta Spanyolországot. Lásd Ltáblázat).

A szerződés jelentőségénél csak következményei nagyobbak: a Franco-rend- 
szer a szerződés megkötésével megszerezte -  a rendszert illetően -  az Egyesült 
Államok jóváhagyását és védelmét (kölcsönös védelmi szerződést is jelentett a 
Madridi Paktum); a spanyol gazdaság hozzájutott az annyira hiányzó tőkéhez; 
az Egyesült Államok katonai és gazdasági szerepvállalása azt az üzenetet közve
títette az amerikai és európai magánbefektetők számára, hogy befektetéseik 
szempontjából biztonságosnak tekinthető Spanyolország.

10 Á Franco iránti majdnem vallásos tisztelet és rajongás nyilvánvalóvá tette, hogy a hatalom 
szakralizálódásáról és a vallás szekularizációjáról van egyidejűleg szó,s mindkettő Francisco Franco 
személyében egyesül oszthatatlanul. Lásd: Gentille, E.: Fascism as Political Religion. In: Journal o f 
Conimpttrary History. May-June 1990. 229-251.

11 Franco nem sukkal korábban, 1950-ben mondta ezt. Lásd: Elhvood, 1997.206.
12 1953.IX.26: Madridi Paktum
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1 . táblázat
AZ E G Y E SÜ L T  ÁLLAM O K  ÁLTAL A SPA N Y O L  GAZDASÁG  
SZÁM ÁRA N Y Ú JT O T T  SEG ÍTSÉG  (M ILLIÓ  U SA -D O LLÁ R B A N )

1954 1955 1956 1957 O ssz,
b e íg ért gazdasági seg ítség : 170 60 50 61 341
eb b ő l m egvalósu lt: 24,3 86,3 86,8 62,4* 259,8

(Forrás: História de Esparia X., Espana bajo la dictadura franquista, ed.: Manuel 
Túrion de Lara, Madrid 1982.)

Az egyezmény következtében változások indultak meg Spanyolország kül- és 
belpolitikájában. A spanyol-amerikai közeledés nyilvánvalóan az első lépés volt 
Spanyolország NATO-tagságához, majd későbbi EGK-csatlakozásáhOz13, addig 
azonban még számtalan, a spanyol politikai életben meglévő, és a Nyugat által 
nem elfogadott politikai sajátosságnak kellett eltűnnie vagy megváltoznia, át
alakulnia. Ilyen volt például Francónak az a sokszor -  és nyilvánosan -  hangoz
tatott véleménye, hogy Spanyolország NATO-csaflakozósárói mindaddig nem 
lehet szó, amíg Gibraltár angol fennhatóság alatt van.14

Ugyancsak nagy lehetőségűnek kell tekintenünk a Madridi Paktum belpoliti
kai hatását. Az ÚSA anyagi segítségének, s az ez által meginduló gazdasági 
befektetéseknek köszönhetően Spanyolország - ha csak a gazdaság területén is - 
nyitni tudott a fejlett Nyugat irányába.

Az első érzékelhető változást az 1939-ben bevezetett jegyrendszer 1953-as 
felszámolása jelentette.

A gazdasági válság megoldásának választott útja -  bár kétségtelenül jótékony 
politikai és gazdasági következményekkel járt — bizonyos kockázatokat is magá
ban foglalt. A valódi cél a Franco-rendszer megszilárdítása és fenntartása volt, 
de az új út, amin a spanyol gazdaság elindult, olyan új politikai és gazdasági 
konfliktusokat hozott felszínre, amelyek eddig -  a Falange szellemében irányító 
Franco számára -  ismeretlenek voltak, s éppen az eredeti célt, a rendszer 
megerősítését veszélyeztették.

Az ötvenes évekre egy új generáció nőtt fel, s a nyitás lehetővé tette, természe
tesen a rendszer keretein belül elfogadott politikát képviselők számára, a politi- 15

15 A spanyol technokraták és küllöldi tanácsadóik által szükségesnek vélt gazdaság I ibcral izáció 
azonban a virágzó belső piac megteremtése érdekében a gazdaságon kívüli területek felett gyakorolt 
állami ellenőrzés lazítását is megkövetelte. Csak ez által jöhetett egyre több külföldi befektetés, s 
csak igy biztosíthatta bejutását az F.GK-ba, melynek társult tagsága iránti kérelmét 19fi2-ben 
■nyújtotta be Spanyolország, ám nem lett belőle más, mint egy kedvezményes kereskedelmi 
egyezmény. A teljes jogú tagságot célzó tárgyalások mindaddig szóba sem jöhettek, amígantide- 
ntokratikus, az emberi jogokat figyelmen kívül hagyó rendszer volt Spanyolországban. A hatvanas 
évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a spanyol csatlakozásnak Franco személye az akadálya.

14 Gibraltár 1704 óta van angol fennhatóság alatt.



kai életbe való aktív bekapcsolódást. Nekik már nem volt személyes tapasztala
tuk a II. Köztársaságról15 vagy az azt követő polgárháborúról. Őket már nem- 
lehetett a kommunizmus rémével annyira megijeszteni, hogy a Franco-féle, elzár
kózást elősegítő korábbi politika híveivé váljanak, s ne lássák meg a gazdasági 
kibontakozás adta lehetőségeket. Ók az elsők, másfél évtizeddel a polgárháború 
befejezése után, akik már kitekintettek a világra, -  s bár valamilyen formában 
kötődtek a politikai rendszerhez -  nem hittek annak totális ellenségképében, 
amellyel az idáig maga mögött sorakoztathatta fel a társadalom egy részét. A 
Franco-rendszer nem volt képes -  a rendszerközpontú felfogás hívei szerintIS 16 -  
politikai szocializációs feladatain keresztül állandósítani saját kultúrájának, érték
rendjének és intézményeinek jogosultságát a felnövekvő ifjúság körében.

A rendszert vezető politikai elit -  amely az elmúlt időszak gazdaságszerkezetét 
ideálisnak tartotta a rendszer stabilizálásához, természetesen rögtön érezni 
kezdte, hogy a gazdaságban történő változások továbbgyűrűzve politikai hatal
mát is előbb-utóbb megkérdőjelezik. Azért, hogy ennek a folyamatnak elejét 
vegyék, illetve hogy az eddigi politikai tömegbázisukat adó spanyol vidéket -  a 
parasztságot -  kivonják ez alól, a gazdasági folyamatokkal éllentétesen az ötve
nes években mindvégig Fenntartották az agrárszektor állami alapokból történő 
pénzügyi támogatását és a mezőgazdasági termékeket érintő protekcionista 
védővám-politikát, amellyel hosszú időre konzerválták a spanyol mezőgazdaság 
alacsony hatékonyságát.17 Ezzel a társadalmat -  gazdaságilag és politikailag -  
még inkább megosztó lépésükkel hosszútávon éppen az ellenkezőjét érték el. A 
kezdetleges szinten működő vidéki gazdaságok nem voltak képesek a növekvő 
népességet munkával ellátni, amelynek következtében az ötvenes évek végére 
általánossá vált a falusi tömegek városokba -  elsősorban Madridba, s a periféria: 
Baszkföld és Katalónia ipari városaiba -  való áramlása (lásd 2. táblázat).

2 . táblázat
BEV Á N D O R LÁ S AZ IPA R IL A G  FEJLETT NAG YVÁRO SO K BA  
A  60-A S ÉVEK BEN

V áros B eván d orlás

Alicante
Barcelona
Madrid
Valencia
Vizcaya

105.303
649.576
686.554
172.439
148.677

(14,8%-a a lakosságának) 
(22,6%-a a lakosságának) 
(26,3%-a a lakosságának) 
(12.1%-a a lakosságának) 
(19,7%-a a lakosságának)

(Forrás: História de Espana 
X., Espana bajo la dktadura 
franquista, ed.:Manuel 
Tűnőn de Lara, Madrid 
1982.)

IS A spanyol történelemben Első Köztársaságként az 1873-1874-es államformát nevezik.
IU Pl.; Almond, G.: A Functional Approach to Comparative Politics. In; Almond-Coleman: ThePotiíia 

o f DevelopingArea. Princeton, Princeton Universitz Press, 1960., Idézi; Stumpf I. 1994.201.
17 Ellwood, 1997. 214.
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Mindennek egyik nyilvánvaló következménye, hogy ezek a tömegek, új életkö
rülményeik, társaságuk, társadalmi helyzetük miatt, -  a politikai szocializációs 
folyamatokat figyelembe véve -  már nem jelentették a Franco-rendszer szilárd 
társadalmi bázisát, sőt egyre inkább a rendszert támadó, illegalitásban lévő pártok
hoz, politikai csoportokhoz kerültek közelebb. A korai Franco-rendszer diffúz 
támogatottsága megszűnt, s a rendszer nem volt képes érdekeltté tenni a tömegeket 
fennmaradásának elősegítésében, s ezáltal megszerezni azok speciális támogatását.18

A gazdasági Fejlődés mellett a Franco-rendszer a nemzetközi politika területén 
is nyugtázhatta a madridi paktum adta lehetőségeket. 1955 decemberében a 
Franco vezette Spanyolország csatlakozhatott az ENSZ-tagállamok közösségéhez, 
amely lépéssel végleg kilépett addigi elzártságából. Ennek az úgynevezett külpoli
tikai sikernek is megvolt a gazdaságra, a társadalomra és ezeken keresztül a 
politikára ható, visszaható következménye. Az ENSZ-be való belépés után a nyu
gat-európai államok is -  bár a spanyol politikai rendszer tarthatatlanságát hangsú
lyozva19 -  nyitottak Spanyolország felé, s szabaddá tették piacaikat a spanyol 
munkaerő számára. A nemzetközi munkamegosztásba történt bekapcsolódás des
tabilizálta a spanyol gazdaságot -  inflációhoz és a munkanélküliség növekedésé
hez vezetett (lásd 3.tábldzat), -  mert elavult szerkezete és idejétmúlt módszerei 
miatt csak nehezen és nem mindig hatékonyan tudott alkalmazkodni.20

3. táblázat
A SZTRÁJK OKNAK ÉS A  M U N K A N É L K Ü L IE K  SZÁM ÁNAK N Ö V E 
KEDÉSE A  6 0 - AS ÉVEK BEN

Év Sztrájkok
szám a

A sztrájkokban  
résztvevők  

szám a

A  m unkájukat 
az adott évben  

e lvesztők  szám a

1963 169 38.572 124.598
1964 209 119.290 141.153
1965 183 58.591 189.548
1966 132 36.977 184.760
1967 372 198.740 235.962
1968 309 130.742 240.659
1969 491 205.325 559.551
1970 1547 440.114 1.092.364

(Forrás: História de Espana X., Espana bajo la dictadura franquista, ed.: Manuel
Tűnőn de Lara, Madrid 1982.)

lsStumpt; I. 1994. 202.
,<J Franco nem érzékelte a nyugati demokráciák elítélő határozatait, illetve országa és ezen országok 

között fennálló és egyre szorosabbá váló gazdasági kapcsolatok közötti ellentmondást.
*! A spanyol gazdasági és szociális infrastruktúra nagyon elmaradott volt
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Az ellehetetlenülő vidék felesleges munkaerejét nem a hazai ipar szívta 
fel, hanem e réteg -  élve a nemzetközi munkamegosztás adta lehetőségével, -  
külföldre, elsősorban Franciaországba és Németországba ment dolgozni. Ennek 
következtében a spanyol társadalom sokkal gyorsabban nyílt meg, mint azt a 
rendszert vezető politikai elit szerette volna. Ez, a demokratikus Európából 
tapasztalatokkal rendelkező társadalmi csoport is immúnissá vált az eddigi -  a 
rendszer politikai továbbélését szolgáló -  ideológiákra, s mindinkább megköze
líthetetlen lett ezek számára.

Ugyanakkor a spanyol szakmunkásréteg külföldi munkavállalása, s a nyitás 
következtében a külföldiek számára is megnyíló Spanyolország, -  mint idegen- 
forgalmi célpont -  jelentősen növelte az ország bevételeit. Nyugodtan kijelent
hetjük, hogy a hatvanas évek elejétől a külföldi befektetők Spanyolországba 
áramló pénze mellett a turizmusból befolyó jövedelem lett a spanyol gazdaság 
egyik tartópillére (lásd 4.táblázat).

4 . táblázat
A  SPA N Y O L O R SZ Á G B A  ÉRKEZŐ K Ü LFÖ LD IEK  SZÁM ARÁNYÁNAK  
N Ö V E K E D É SE

Év Spanyolországba érkező  
k ü lfö ld iek  szám a

Százalékos n ö v ek ed és  
az 1 9 5 1 -es  adathoz kép est

1951.................. .........  1.263.197 ..............
1952.................. .........  1.485.248 .............. .....................18%
1953.................. .........  1.710.273 .............. .....................35%
1954.................. .........  1.952.266 .............. ..... ............,„55%
1955.................. .........  2.522.402 ...... ........ ........................100%
1956.................. .........  2.728.002 .............. ...................116%
1957.................. .........  3.187.015...... ....... ....... ...........152%
1958.................. .........  3.593.867 .............. .................. 185%
1959.................. .........  4.194.686 .............. .................. 232%
1960.................. .........  6.113.255 .............. ...................384%
1961.................. .........  7.455.262 .............. ...................490%
1962.................. .........  8.668.722 .............. ...................586%
1963.................. ........  10.931.626 .............. .................. 765%
1964.................. ........  14.102.888 .............. .................1016%
1965.................. ........  14.251.428 .............. ................. 1028%
1966.................. ........  17.251.746 .............. .................1111%
1967.................. .................1314%
1968.................. ........  19.183.973 ............... .................1419%
1969.................. ........  21.682.091 .............. .................1616%
1970.................. ........  24.105.312 .............. ................. 1808%

(Forrás: História de Esjmna X., Espana hajó la dictadura franquista, ed.: Mamiéi 
Tűnőn de Lant, Madrid 1982.)



A gazdaságpolitika változása -  a fejlődés mellett -  feszültségeket okozott 
gazdasági téren, amely feszültségek a társadalomban is hatottak, s végül politi
kai konfliktusokhoz vezettek. A spanyol közgazdászokat és pénzembereket ag
gasztó magas infláció és a fizetési mérleg növekvő hiánya, a városi és a falusi 
munka- és életkörülmények között egyre szélesedő szakadék megléte és az egyre 
nagyobb méreteket öltő kivándorlás jelezték e problémák meglétét,

A nagyobb szellemi szabadság iránti vágy és az elavult oktatási rendszer 
közötti ellentét miatt a spanyol egyetemeken meglévő konfliktusok 1956-ban 
egyetemi megmozdulásokhoz vezettek. Ezeken a rendszerellenes tiltakozásnak 
is felfogható diák-megmozdulásokon keresztül jól láthatóvá válik -  az Easton és 
Hess által megfogalmazott -  a fiatal generációk politikai integrálásának kudar
ca, amely integrációnak pedig nagy szerepe lenne a politikai rendszer stabilitá
sának szempontjából.21

1956 után Franco fokozatosan kivonta magát a napi politikából22. Az egyre 
kevesebb közszereplést vállaló caudillo, -  azáltal, hogy minimálisra csökkentette 
kapcsolatait a társadalommal -  nem tett eleget politikai szocializációs megsze- 
mélyesítési szerepének, aminek következtében az ekkor felnövő generáció poli
tikai képében nem kapcsolódott össze Franco személye a rendszerrel olyan 
erősen, mint a negyvenes években, vagy az ötvenes évek elején.50 (Franco 
elkövette azt a hibát is, -  szemben a nemsokkal később amerikai elnökké 
megválasztott J.F. Kennedy-vei -  hogy a frissen megjelenő televíziózás adta 
lehetőségeket nem használta ki.24).

A mindennapi politikában ekkor vált központi és kikerülhetetlen figurává 
Carrero Blanco, aki a rendszer konzervatív és katolikus jellegét megőrizve 
korszerűsíteni akarta annak szerkezetét és egyszerűsíteni működését.25 A politi
kai kezdeményezés a Carrero Blanco nevével fémjelzett miniszterelnöki kabi
netiroda kezébe került.2H A kabinetiroda keretén belül létrehozták a Gazdasági 
Egyeztető és Tervező Hivatalt, amely a politika és gazdaság eddigi különutas 
vonalát próbálta meg összeilleszteni. Franco politikai feladatainak háttérbeszo- 
rulását mi sem bizonyítja jobban, mint Carrero Blanco 1956-os elképzelése az 
állam átalakításáról.27 Államformának a tekintélyelvű királyságot jelölte meg, 
amelynek alapvető hatalomgyakorló elemei: az uralkodó, a királyi tanács, a 
falangista mozgalom nemzeti tanácsa, a parlament és a kormány. Korábban is 
felmerült már a monarchia intézményének a visszaállítása. 1953 szeptemberé-

91 Stumpf, t. 1994. 201.
"Suárez, L.F.: Francisco FmnaoySu Tiempa. Madrid. Ediciones Azor, 1984. lomo 5. 256.
2’ Easton,I).-Dennis ,J.: CJtildren tn Ifw Fnlüiral. System: OriginafFaliüml ljigilim/wy. New York, McGrawn- 

Hilt, 1969. Idézi: Stumpf, I 1994. 208.
94 1956-ban indult meg a televíziózás Spanyolországban és 1958-ra már 40000 készülék volt az 

országban.
55 Ebben a szellemben nyújtotta be Árrésé, az állampárt miniszteri rangú főtitkára a törvényhozó és a 

végrehajtó hatalom szervezeti rendjét és alapdveit felölelő államszervezeti törvényjavaslatát
ai 1962-ben létrehozzák a miniszterelnök-helyettesi posztot, amely méginkább eltávolítja Francót a 

kormányzás és politjkacsinálás mindennapi teendőitől.
21 Rodó, IJL : ízt tar/ra vmnlut Imán la mmnrquia. Barcelona, Noguer, 1977. 127.
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ben a királypártiak fogalmazták meg a „szociális monarchia” eszméjét, Franco 
személyével szembeállítható alternatívaként28. Természetesen Franco is érzé
kelte a király és családja iránt megnövekedett szimpátiát, s látta az esetleges 
monarchia jelentette veszélyeket rendszerére nézve. Éppen ezek miatt -  a bajt 
megelőzendő -  levélben figyelmeztette XIII, Alfonz fiát, Don Jüant, hogy amíg 
ő él -  mármint Franco -  addig nem számíthat Don Juan a hatalom átadására, s 
utóda csak a rendszer 1939-es születésekor kialakított alapeíveket követő sze
mély lehet.29

Franconak ez a -  politikai folyamatokat figyelmen kívül hagyó -  politikája az 
ötvenes évek végére oda vezetett, hogy a rendszerével nem szimpatizálók szerve
zeteket, pártokat hoztak létre. Don Juan liberális támogatói 1959-ben megalakí
tották az Union Espanola-t, de ekkor jött létre az Izquierda Democrática 
Cristiana30, vagy a Democracia Social Cristiana31 is. A Franco-rendszer hivata
losan nem akarta, de nem is tudta követni a rendszeren belül lezajlott politikai 
változásokat, s legfeljebb a kormányalakításoknál volt érzékelhető a korában és 
szellemében is új generáció előretörése.32

Súlyos probléma volt a nemzeti-nemzetiségi kérdés is, amelyeknek voltak 
gazdasági aspektusai is. A Franco-rendszer szigorúan az egy állam, egy rendszer, egy 
caudillo elvet vallotta, mely lehetetlenné tette a spanyolországi nemzeti kisebbsé
gek -  gallegók, katalánok, baszkok -  politikai, társadalmi és kulturális életét, s 
lehetetlenné tette, hogy a spanyolországi kisebbségek számára elfogadható 
legyen a rendszer. Ezzel a lépésével Franco saját magát, illetve szándéka szerint 
halála után is fennmaradó rendszerét fosztotta meg egy mind számarányát, 
mind gazdasági súlyát tekintve jelentős bázistól. A problémát súlyosbította, 
hogy -  a többi mediterrán országtól eltérően -  ezek a peremterületek nem 
tartoztak az ország gazdaságilag elmaradott területei közé, sőt éppen ezeken 
alakultak ki a spanyol gazdaság húzóágazatai. Ennek következtében, míg az 
ország munkanélküliségi rátája 1960-ban 34 % körül mozgott, addig ezeken a 
területeken 3-8% között volt.33 Nyilvánvalóan ez a tradicionális ellentéteket 
csak erősítő gazdasági különbség is hozzájárult ahhoz, hogy az itt szerveződő 
politikai csoportok Franco-ellenessége párosult az autonómiára való törekvés
sel. Az ezeken a területeken felnövő új generáció örökölte a korábbi problémá
kat, s azokat -  a nyitás adta lehetőségek miatt -  szüleinél is jobban érzékelte. „Ha 
elfogadjuk, hogy a szocializáció annak eszköze, hogy az egyik generáció továbbítja a rendszer **

** Don Juan népszerűsége érezhetően erősödött az ötvenes években. 1954 októberében a király 
legidősebb lányának début-ja alkalmával a királyi család rengeteg levelet kapott a legkülönbözőbb 
társadalmi rétegeidre tartozó spanyoloktól. Ellwood, 1997. 215.

29 Franco levele Don Juan de Bourbonhoz 1954. dec. 2.
”  A Baloldali Kereszténydemokraták Szervezete Manuel Giménez Femandez vezetésével alakult meg.
M A kereszténydemokraták szociális irányzatú szervezete jósé Maria Gil Robles vezetésével jött létre.
w A nyitás híveinek kedvezett Fisenhower 1959. december 2 1-i látogatása Madridban, mely megerő

sítette Spanyolország gazdasági biztonságának képét a világban, de ugyanakkor felhívta a figyelmet 
a még mindig megoldatlan politikai problémákra.

”  Lieberman, S.: The Cmtíeparary Spanish Eranamy. A HisUmad I’enpecthr. l-ondon, 1992. 20fi.
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támogatását a másiknak, akkor éppúgy el kell fogadnunk azt is, hogy a rendszer ellenzéké
nek is van ilyen továbbadása.

Éppen ezek, az elszakadást vagy nemzeti autonómiát célul kitűző kisebbségi 
törekvések tették lehetővé, hogy Franco -  az ezek valamint az ezekkel szorosan 
együttműködő baloldali mozgalmak elleni fellépés ürügyén -  a nemzetközileg 
elfogadott politikai és szabadságjogokat nyíltan és erőszakosan korlátozza. Sem
miféle alkotmányos előírás nem szabott határt annak, hogy a rendőrség, a 
hivatalos szakszervezetek, -  amelyek korporációs alapon, vertikálisan szerveződ
tek -  és a propaganda eszközeinek igénybevételével üldözze, büntesse, diszkre- 
ditálja a rendszer ellen bármilyen formában tiltakozókat.*5 A sztrájkok, a de
mokráciát követelő tüntetések, sőt a rendszert bíráló sajtótermékek számának 
szaporodtával a rendszer kénytelen volt szembenézni azzal a ténnyel, hogy hibás 
belpolitikájának következtében a társadalom jelentős része -  valamilyen forrná 
bán -  szembehelyezkedik vele. Megerősödtek a rezsim tarthatatlanságát kinyil
vánító hangok, s a nemzetközi politikai helyzet is változtatásokra kényszerítette 
a spanyol politika irányítóit.

A nemzetközi politikai nyomás, valamint a gazdaság és politika különutas 
fejlődésének tarthatatlansága miatt, a rendszer és vezetője rákényszerült, hogy a 
saját magáról kialakított, és Nyugaton rögzült negatív képet átalakítsa, vagy 
legalább is szalonképessé tegye.37 Ez az image-változtatás, az idősödő Franco 
egészségi problémái, valamint az erősödő belpolitikai nyomás vezetett el ahhoz, 
hogy a hatvanas évek végén -  hosszú politikai folyamat lezárásaként -  Franco 
előzetes egyeztetések után közölte a kormánnyal és a királyi tanáccsal, hogy 
János Károly herceg fogja követni az államfői tisztségben.

Ha azt mondhatjuk, hogy az ötvenes-hatvanas években elkövetett belpolitikai 
hibák egyik következménye, hogy a Franco-rendszer nem tudta betölteni leg
fontosabb funkcionális szerepét: a társadalom felülről irányított politikai szocia
lizációjának irányítását, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a rendszer e 
funkciójának teljes csődjét a későbbi király személyisége igazolja. A közel negy
ven évig fennálló rendszer nem tudta magából kitermelni azt a személyt, aki -  a 
caudillo méltó utódaként, annak halála után -  továbbviszi a rezsim 1939-ben 
lefektetett alapjain nyugvó berendezkedést. Franco utódjaként az állam élére

w Stunipf, I. 1994.206.
”  1*1.: Egyetlen parlament által jóváhagyott törvény sem léphetett hatályba Franco személyes jóváha

gyása nélkül. EIIwímxJ, 1997. 237.
A görögországi és portugáliai változások felhívták a figyelmet a Meditcrláncúmban található 
politikai rendszerek tarthatatlanságára. A sok azonosság mellett azonban megkülönbözteti a 
spanyol helyzetet, hogy míg a görög vagy a portugál esetben külső tényezők is szerepet játszottak 
az átmenet megindulásában (Ciprus, illetve a portugál gyarmatok), addig a spanyol átmenetben 
nem találunk külső tényezőt.

37 1961 júniusában Franco bejelentette, hogy egy olyan törvényjavaslatot szeretne elfogadtatni, amely 
az állams/ervezeti, a törvényhozó és végrehajtó hatalom, valamint a közigazgatás működtetése, 
közalkalmazottak felvétele és elbocsátása, az államfőválasztás és az államfői jogkör kérdéseinek 
tisztázására hivatott. Kllwood, 1997. 242.
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kerülő János Károly sokkal nyitottabb volt annál, hogy sem a rá hagyományo
zott, -  hagyományosan bezárkózó -  politikát folytatta volna.

János Károlyt Spanyolország hercegévé nyilvánították.-™ Ezzel megindult egy 
közel ötéves folyamat, amely alatt eldőlt, hogy Spanyolország, Franco esetleges 
halála után hogyan és merre folytatja útját a nemzetközi politikában, s hogyan 
lesz úrrá a várható, és már ekkor is érzékelhető jelentős belpolitikai feszültsége
ken, amelyek következtében -  a spanyol társadalom megosztottsága miatt -  
katasztrofális helyzetek is kialakulhattak. Ennek a folyamatnak a során János 
Károly személyisége mindinkább előtérbe került, ugyanakkor politikailag óva
tos és körültekintő, bizonyos mértékben a rezsimmel szemben tartózkodó maga
tartása találgatásokra adott okot mind a politikai elit, mind a spanyol társada
lom körében.39 Utólag azonban elmondhatjuk, hogy ez a tartózkodás tette 
lehetővé a későbbi uralkodó számára, hogy nagyobb támadásoktól mentesen, 
véglegesen senkitől sem elhatárolódva tartsa magát fenn ebben a feszültségek
től terhelt, mindenkit állásfoglalásra kényszerítő rendszerben. Ennek, illetve 
annak köszönhetően, hogy János Károly megértette, a belpolitikai katasztrófát 
csak úgy lehet elkerülni, s egyben a monarchiát intézményesíteni, ha „minden 
spanyolok királya” lesz49, -  nos ezeknek köszönhetően fogadta el minden politikai 
erő a személyét, és személyén keresztül a monarchia államformáját. Ennek 
jelentősége egyrészről abban keresendő, hogy a hetvenes évek közepére kiszíne
sedő spanyol politikai paletta minden egyes irányzata -  még a kommunisták is -  
konszenzusra jutottak az államforma és az uralkodó tekintetében41. Másrészről 
az átmenetben a monarchia döntő szerephez jutott. János Károly és későbbi 
miniszterelnöke, Suárez42 a francóista állam államfőjéből és miniszterelnökéből 
problémamentesen lett a demokratikus állam álíamFője és miniszterelnöke. Ha 
az uralkodót elválasztjuk a rendszertől, és feltételezzük, hogy mint államfőnek 
intézményes szerepe van, akkor ez garanciát kell hogy jelentsen mind úgy az 
állam kontinuitására, mind a rezsimmel való szakításra.43

sa A spanyol trón várományosa a hagyományok szerint az Asziúria hercege címei viseli. Az új titulus 
létrehozásával nyilvánvalóan azt akarhatta franco kifejezésre juttatni, hogy ném a régi monarchia 
születik újjá, hanem egy új, a francóista hagyományokra támaszkodó monarchikus rendszer jön 
létre. História generál de Kspana y America. I_a época de Franco. Tiimo XIX-2, Kdiciones Rialp, 
Madrid 1987. 131.

*'János Károly szerepéről és a vele kapcsolatos dilemmákról lásd: Bardavío, |.: F.ldilema. Unpequeno 
caudillo o un gran rey y l/>s silencios dél rey. Madrid 1978-1979.
Casanova, ]. 1984/4. 929-981.

11A közvélemény számára az. uralkodó vált az átalakulást elősegítő és lehetővé tevő politikai személlyé, 
ő lett ikíIíotAs vwlurja” -  „el rrnitordei aonbio" Úti.

12 Suárez szerepe vitathatatlan az átmenetben és a demokratikus intézményrendszer kiépítésében. A 
király támogatásával és valósz.ínűleg ösztönzésére kevesebb mint egy év aíatt képes volt elérni, hogy 
a Cortes és a hadsereg elfogadja a reformokat, amelynek következtében -  nem szakítva a fennálló 
törvényességgel -  a rezsim intézményei felosztatták önmagukat. Népszavazás útján felhatalmazást 
nyert a francóista alkotmány megváltoztatására, s konszenzusra jutott az ellenzékkel, amely 
elfogadta a felülről jövő reformokat, cserébe saját maga legalizálását kérte. A témáról lásd: San 
Miguel, I,. C.: Teitruttle tu tratm tim : Unandiisn tid mtidelo espöml I973-I97H. Madrid 1981,

12 Rodó, I.. L  1977.165. 139



Mindezeket figyelembe véve a Franco-rendszer összeomlása nem jelentette a 
spanyol állam működésképtelenségét is egyben. Az átmenet, a lényegét tekintve 
a francóista alkotmány elveivel szemben érvényesült, formálisan azonban az 
alkotmányban lefektetett törvényességen beiül zajlott le.

Mindezen problémák és áthidalhatatlan ellentmondások a rendszer gazdasá
gában és politikájában vezettek el -  hosszú és nem mindig erőszakmentes 
folyamatként -  Franco és a nevével fémjelzett rendszer fokozatos gyengülésé
hez, amely lehetővé tette a caudillo halálával a békés és a társadalom döntő 
hányada által támogatott demokratikus átmenetet és rendszerváltozást. A foko
zatosan háttérbe húzódó Franco -  amíg élt -  meg tudta akadályozni a radikális 
változásokat igénylő kísérleteket, de nem tudta megakadályozni azt a folyama
tot, hogy rendszerének támogatói között is egyre inkább teret nyerjen a demok
rácia igénye. Mindezek ismeretében nyugodtan állíthatjuk, hogy a hatvanas 
évekre Franco Spanyolországa odajutott, hogy nem, vagy csak szűkítetten tudta 
újratermelni saját bázisát, tehát -  mint rendszer -  nem tett eleget egyik legfon
tosabb funkciójának, nem töltötte be, illetve nem volt képes betölteni politikai 
szocializációs szerepét.

„...nincs rendszer, amelyik képes működni, még kevésbé biztosítani fennmaradását bár
mennyi időre is anélkül, hogy a legszélesebb értelemben véve politikailag nevelné a fiataljait. 
Akár ösztönösen, akár tudatosan, magára kell vállalnia saját politikai Örökségének átadásán 
keresztül a társadalom tagjainak felkészítésére, vagy új örökséget kell alkotni számukra, hogy 
a rendszer komoly átalakuláson ótmenve képes legyen fogadni a jövőbeni generációkat. ”44

Ez a megállapítás érvényesen magyarázza az ötvenes, hatvanas években a 
Franco-rendszer politikai szocializációs kudarcát, -  s érvényesen magyarázza 
ennek szerepét a demokratikus átmenetben. 41 *

41 Easton, D.-Hess,R.: Youthandthe PoliticalSystem. In: Lipset, M.-Loevenstein, L.(eds.): CullunUand
SocUU Ckaracter. New York, Free Press, 1961 idézi: Sturopf, 1., 1994, 201-202.
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