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KÖSZÖNET 

 
„Aj, meg kell a búzának érni, 

Ha mindennap meleg éri...” 
(magyar népdal) 

Az alma mater szókapcsolat eredeti jelentése tápláló anya. A kifejezés legmélyebb 

értelmében ilyen volt nekem a Pécsi Tudományegyetem. Jókor, jó helyen voltam. Olyan 

professzorokkal voltam rendszeres kapcsolatban, mint Vargyas Péter, Tóth István, Katus 

László, Horányi Özséb vagy alakíthattam ki az évek során személyes barátságot, mint 

Szépe Györggyel és az akkor még ott tanító Oborni Terézzel, akinek nem utolsó sorban 

a középkor és a szakma iránti elkötelezett szeretetet köszönhetem. Varázslatos idők 

voltak: a nagy előadóban hallgathattam Ormos Mária történész-generációk 

gondolkodását meghatározó előadásait, melyek rám is komoly hatást gyakoroltak, 

miközben Harsányi Iván szinte észrevétlenül megkezdte pályám egyengetését, mindvégig 

biztos emberi támaszt nyújtva a legnehezebb időszakok átvészeléséhez is.  

A mindenkori egyetemi léttel járó bürokrácia – számomra már akkor is átláthatatlan – 

rengetegén Huszárné Marcsi segített át, míg az évek során az abban az időben sokunknak 

a bázist (és otthont) jelentő Paulus, Kioszk, Papucs, Blöff  vagy Uránia teraszain 

Eszterrel, Pannival, Gáborral és Gergővel az örök barátság szálai szövődtek. Nem volt 

nehéz így eltájékozódnia az akkor még fiatal felnőttnek.  

Köszönettel tartozom Juditnak és Gyuri bának, nemcsak támogatásukért, hanem mert a 

velük folytatott beszélgetéseken során (egyúttal) a világlátásom is formálódott, biztos 

fundamentumot képezve az életben való magabiztos eligazodáshoz. Hálával tartozom 

egyúttal Zsuzsa néninek, aki a pátfogást jelentette, és azoknak, akik már a felnőtt élet 

nyílt tengerén szegődtek társamul, így Bertának, Marikának és Várkonyi Gyurinak, s nem 

utolsó sorban pedig annak, aki megállt szememben.  

Végül egy mondat erejéig hadd intézzem szavaimat azokhoz, akikhez más 

szempontokból, de a legközelebbi kapcsolat fűz, s ezt a napot már sajnos nem élhették 

meg: Orsós Lacikához, testvéremhez és szüleimhez.  
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ELŐSZÓ HELYETT 

 

 

„A tudós nem tudja, mit talál majd, alakfelismerő képessége csak körülbelüli 

információval látja el arról, milyen irányban »szimatol« valami érdekeset. Az azonban, 

hogy ez az érdekes voltaképpen micsoda, olyan eljárással kell kiderítenie, amelyben 

szerepet játszik a próbálkozás és a tévedés, hipotézis és hamisítás.” Konrad Lorenz 

kutatással kapcsolatos megállapításait minden tudományos véleményalkotásra törekvő 

ember megtapasztalja. Jelen esetben a múlt egy lehatárolható szeletének történeti 

reprodukciójára tett, éveken át tartó kísérletezés eredményét tartja kezében az olvasó. A 

feltáró munka alapanyagát jelentő források értelmezése és rendezése során az író maga is 

próbálkozott, sokszor tévedett, hipotéziseket állított fel, s a történelem megmásításának 

szándékával írt dokumentumokkal is bőségesen találkozott. Így, amennyiben helyes a 

lorenzi recept, minden reményem meglehet afelől, hogy az „eljárás” végeredménye némi 

érdeklődésre tarthat majd számot.  

 

A neves osztrák zoológus észrevételeinél maradva, a kutatás tévutakkal teli mezőben 

zajló játékos, exploratív folyamat, melynek során olyan kérdések is felmerülnek, „(...) 

amelyeket az embernek akkor is fel kell tennie, ha kénytelen feltételezni róluk, hogy 

megválaszolhatatlanok, és megengedett dolog, hogy az effajta kérdésekre spekulatív úton 

próbáljon választ találni.” Esetenként szembesülnöm kellett avval, hogy források 

hiányában bizonyos múltbéli események kivonták magukat a megismerés alól, vagy a 

bemutatott események igazolására csupán csak egyetlen forrás állt rendelkezésemre. Arra 

törekedtem ugyanis, hogy egységes és kontinuus történetet alkossak magam és az olvasó 

számára, amennyire ezt a „játék” történészkörökben elfogadott szabadságfoka és a kútfők 

engedik.  
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I.  BEVEZETŐ 

 
„A regényírásnak három szabálya van.  

Sajnos, senki sem tudja mik azok.” 
(William Somerset Maugham) 

 

 

1.1. A független magyar állam és Olaszország kapcsolata a két világháború között 

az európai erőtérben  

 

Olaszországban az első világháborút követő néhány évben hatalmon lévő liberális 

kormányok (1918–1922) az országban egyre fokozódó gazdasági és szociális 

feszültségekre nem találtak hatékony megoldást. A belső gondokat külpolitikai sikerekkel 

sem palástolhatták, s a Párizs környéki békékről üres kezekkel távozó olasz politikusok 

sorozatos kudarca is szerepet játsz(hat)ott abban, hogy 1922. október 31-én Mussolini 

megkaphatta a király jóváhagyását kinevezéséhez. A magyar miniszterelnöki székben ülő 

Bethlen István örömmel üdvözölte Mussolinit, abban a reményben, hogy támogatót 

találhat személyében a magyar revízió  ügyének. Ahogy Magyarország, úgy Olaszország 

számára is elfogadhatatlan volt a versailles-i rendszer, de Mussolini belső hatalmának 

megszilárdítása érdekében, valamint a nemzetközi élet statikussága miatt egyelőre nem 

bocsátkozhatott aktívabb külpolitikába1. Megállapítható ugyanakkor, hogy a Duce 

törekvéseinek homlokterében a kezdetektől fogva központi helyet foglalt el a 

gyarmatbirodalom építése mellett a hegemónia megszerzése a Duna-medencében2. Ez 

irányú terveit pedig először a franciák, majd a németek keresztezték.     

Olaszország és Magyarország kapcsolatában a változást az 1925-ös év eseményei 

indították el. Egyfelől egyre nyilvánvalóbbá vált az olaszok számára, hogy a hazánk ellen 

szövetkező kisantat fölötti befolyás kérdése eldőlt, mégpedig a franciák javára, s ezzel 

máris előtérbe került egy jugoszlávellenes politikai gyűrű létrehozásának gondolata. 

Másfelől ebben az időszakban zajlott az úgynevezett locarnói folyamat. A február és 

október között folyó tárgyalások során Aristide Briand3 kereken visszautasította, hogy a 

                                                
1 De Felice, Renzo: Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso. 1929–1936. Giulio Einaudi editore. 
Milánó, 1974. 365. 
2 Ormos Mária: Mussolini I–II. PolgART Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000. 362. (a továbbiakban: 
Ormos, 2000.)  
3 Briand, Aristide (Nantes, 1862. március 28 – Párizs, 1932. március 7.): Franciaország miniszterelnöke 
hat ízben. Munkásságát 1926-ban béke Nobel-díjjal jutalmazzák. 
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francia-német-belga határok garantálásában az olaszok részvételéért cserébe Afrikában 

kárpótolja Mussolinit, ahogy az olasz biztonságpolitikai szempontból különösen fontos 

északi határvonal újra-szavatolásának az útjába is a franciák állottak4. A helyzet 

megoldásaként 1925 őszén a „keleti Locarno”, azaz olasz védnökség alatt egy osztrák–

magyar–csehszlovák–román–jugoszláv kölcsönös biztonsági paktum megkötése 

kínálkozott. A tárgyalások azonban 1926 derekán (Albánia kapcsán5) jugoszláv–olasz 

vonalon elbuktak, s ezzel megkezdődött a versenyfutás Franciaország és Olaszország 

között, hogy ki tud több kelet-európai országot kedvező szerződéssel a maga oldalára 

állítani.  

A jugoszláv–magyar közeledésre (Horthy 1926. augusztus 29-én, a mohácsi csata 

400. évfordulója alkalmából mondott beszédében a régi barátság és megértés 

visszaállításának reményére tett utalást, valamint 1927 elején felmerült a két ország 

közötti döntőbírósági egyezmény gondolata is) gyorsan reagáltak Rómában, s a 

folyamatban lévő tárgyalásokról a budapesti olasz követ tájékoztatást kért a magyaroktól. 

A két ország között meginduló egyeztetések végül az 1927. április 5-i olasz–magyar 

barátsági, békéltetői és döntőbírói szerződésben öltöttek végleges formát. Magyarország 

számára az egyezség nemcsak a nemzetközi elszigeteltségből való kitörést jelentette, 

hanem a megbékélési és beilleszkedési politikát felváltó, nyílt revízió idejének 

beköszöntét is. Nem elhanyagolható ugyanakkor a Bethlen–Mussolini közötti titkos 

megegyezés sem, melynek értelmében az olaszok vállalták, hogy segíteni fogják az 

ország újrafelfegyverzését, azaz a Monarchia hadseregének Itáliában maradt 

fegyvereinek kijavítását és Magyarországra szállítását. Az ígéreteknek megfelelően 

meginduló rakományt azonban a szentgotthárdi állomáson 1929 január elsején az osztrák 

vámőrök leleplezték. Az ügy kapcsán kirobbanó botrány lecsillapodása után mindkét fél 

levonta a szükséges konzekvenciákat, s megállapodtak abban, hogy a szállítmányoknak 

a jövőben biztonságosabb útvonalat fognak keresni. Részben ebbe az elképzelésbe is illett 

az olasz–magyar bilaterális rendszerbe Ausztria harmadik félként való bevonása, mely 

egyúttal az osztrák–francia–csehszlovák megegyezés útjába is akadályt gördíthetett. Az 

1929-ben bekövetkezett – olasz és magyar szempontból  egyaránt – kedvező jobboldali 

fordulat Ausztriában felgyorsította a három ország közeledési folyamatát, s 1930–1931-

                                                
4 Lásd a kérdéssel kapcsolatban részletesebben Juhász Balázs doktori disszertációját. Elérhető a 
következő linken: http://doktori.btk.elte.hu/hist/juhaszbalazs/diss.pdf Különösen az 71–76. oldalakat. 
5 1926 novemberében olasz–albán barátsági és biztonsági szerződés aláírása pecsételte meg az jugoszláv–
olasz viszonyt. Az egyezménnyel Albánia gyakorlatilag olasz protektorátussá vált.  
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ben kötött kétoldalú olasz–osztrák és osztrák–magyar egyezményeket 1934 márciusára 

sikerült háromoldalú megállapodássá bővíteni6.  

Bár Bethlen távozását követően Károlyi az olasz orientációt rövid időre francia 

barátságra váltotta fel, az 1932-ben hatalomra kerülő Gömbös Gyula novemberi római 

látogatása már jól jelezte, hogy elődje külpolitikája csupán intermezzót jelentett. Az 

újraindított fegyverszállítások 1933 januárjában ismét botrányt kavartak, de ahogy a 

szentgotthárdi, úgy a hirtenbergi esetnél is a nemzetközi kedélyek lecsillapításában mind 

az olaszok, mind az angolok a magyar kormány segítségére siettek.  

A római jegyzőkönyvekben rögzített szövetség felett ekkora már roppant árnyékként 

magasodott Németország. A gazdasági világválság hatására megkerülhetetlen potenciállá 

duzzadt NSDAP 1932 szeptemberi választási sikere utat nyitott Hitler kancellári 

kinevezéséhez. A Führer pedig lassacskán világossá tette mindenki számára, hogy nélküle 

nem lehet Európában számításokat végezni. Bár az 1934. július 25-i, Engelbert Dollfuss7 

osztrák kancellár életét követelő náci puccsot Mussolini olasz–osztrák határra vezényelt 

csapatainak erődemonstrációja még meg tudta akadályozni, az egy évvel későbbi etiópiai 

vállalkozás, majd a spanyol polgárháborúban való részvétel egyértelműen a németek 

karjai közé kényszerítették Olaszországot. Ausztriáért „cserébe” Mussolini birodalmát 

elsőként ismerte el Hitler8. A Duce még bízott abban, hogy dunai-balkáni terveit a 

németek nem keresztezhetik, ő diktál a térségben, holott Magyarországról már egyre 

nagyobb aggodalommal tekintettek az olasz–német közeledésre, mely világossá tette 

politikusaink számára is, hogy a térség térképének megváltoztatására az áment ezután 

nem Rómában, hanem Berlinben kell kikérni. A Bethlen (1930, 1931), majd Gömbös 

miniszterelnöksége alatt gazdasági szerződések formájában (1933, 1934) konkretizálódó 

német behatolás az övezetbe először jelképes, majd Ausztria bekebelezése után, 1938 

márciusától valóságos formát öltött. A szomszédunkká váló, területi engedményekkel 

kecsegtető Németország Csehszlovákia elleni provokációban való részvételre vonatkozó 

kérése elől Kánya Kálmán külügyminiszter ugyan elzárkózott, a dolog nem rajtunk dőlt 

el: az angolok és a franciák áldásukat adták Hitlernek a Szudéta-vidék megszerzésére, 

valamint a csehek, a lengyelek és a magyarok közötti területi kérdések közös 

                                                
6 A szerződést római jegyzőkönyvek néven jegyzi a történelem. 
7 Dollfuss, Engelbert (Texing, 1892. október 4. – Bécs, 1934. július 25.): 1932 májusától haláláig 
Ausztria kancellárja. 
8 A német–olasz szerződésben Olaszország rögzítette „érdektelenségét” Ausztriával kapcsolatban, 
Németország pedig hivatalosan is elismerte Mussolini abesszíniai foglalását. A megállapodást a Duce 
1936. november elsején, Milánóban mondott beszédében nevezte tengelynek.  
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megvitatására. Az egyre súlytalanabbá váló Olaszország, a németek jóváhagyásával az 

1938. november 2-i bécsi döntéskor még mint Magyarország jótevője tetszeleghetett, de 

már ekkor sejteni lehetett, hogy az etnikai revízióért a magyar kormánynak a számlát 

majd a németek nyújtják be. „Magyarország ettől kezdve sorozatos sikereket aratott a 

revízió körében, ám e sikereket nem önmagának köszönhette, hanem a német 

nagyhatalom kegyeiből élvezte. Ez a történet tehát a kiszolgáltatottság felé vezetett, és 

ennek felismerése váltotta ki Teleki Pál kétségbeesett lépését, öngyilkosságát. A magyar 

állam önmagát helyezte olyan pályára, amely szuverenitását fokról fokra csorbította, már 

jóval az előtt, hogysem a Wehrmacht megszállta az országot.”9  

Ahogy a magyarok10, úgy Mussolini sem volt képes egy ponton túl elválasztani saját 

ambícióit a német igények kiszolgálásától, s az 1940. június 10-én a franciáknak még 

büszkén hadat üzenő Ducének az év végén már „párhuzamos háborújának” elvesztése 

miatt Hitler támogatásáért kellett kilincselnie11. A látszatsikerek pedig további 

engedményekre bírták Mussolinit, így 1941 nyarán csapatokat küldött a Szovjetunió 

elleni offenzívához, és nagy számban engedett át olasz munkásokat is a német gyáraknak. 

Ellenben „1941-1942 telén a háborús konstelláció gyökeresen megváltozott. Nemcsak az 

USA beavatkozása miatt, de azért is, mert a németeket a Vörös Hadsereg megállította 

Moszkva alatt, és ezáltal egyértelművé vált a villámháborús stratégia bukása (...) Most 

már biztos volt (...) a háború hosszú és véres lesz.”12  

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Ormos Mária: A szuverenitásról, különös tekintettel a 16–21. század magyar történelmére. In.: Magyar 
Tudomány, 174. évf. 2013/4. 427. 
10 Talán nem szószaporítás ezzel kapcsolatban Barcza György emlékiratát idézni: „Németország ezt a 
magyar közvéleményben uralkodó hazafias hangulatot arra használta fel, hogy egyes elszakított területek 
visszaszerzésének lehetőségei – az ő segítségükkel – megcsillogtatva, a magyar nemzetet maga mellé 
állítsa. Ilyen alapon nőtt naggyá Magyarországon a második világháborúban elterjedt köztudat, hogy 
elszakított területeinket és véreinket csakis a hatalmas német erő támogatásával szerezhetjük vissza ismét. 
Így kényszerültek bele a hazafias békés revízió gondolatán keresztül a németbarát irányzatba még azok a 
tömegek is, melyek előtt a németek, de főleg a német nemzeti szocialista ideológia, különben 
ellenszenvesek voltak.” In.: Barcza György: Diplomataemlékeim 1911–1945. I.–II. Európa Könyvkiadó – 
História, Budapest, 1994. 14.  
11 Olaszország részvételéről a második világháborúban (hadba lépéstől 1943 elejéig) lásd: Ormos, 2000. 
469–504. 
12 Uo. 495. 
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1.2. A disszertáció célkitűzései és szerkezeti felépítése 

 

Az olasz–magyar kapcsolatok történetében a háború negyedik éve nyitott új fejezetet. Az 

1942–1943-ban egymást követő katonai kudarcok, majd azok politikai földcsuszamlássá 

szélesedése változást, de legalábbis a változás igényét idézte elő mindkét állam vezető 

köreiben. A vesztes sztálingrádi csata, a magyar és az olasz tekintetben egyaránt 

különösen fájó doni katasztrófa pedig nemcsak számunkra voltak mérföldkövek, de a 

háború lehetséges kimenetelét illetően is. Lassan világossá vált, hogy Németország nem 

nyerheti meg a háborút, s így szövetségesei számára egyre kényelmetlenebbé vált a 

tengelyhez való tartozás. Olaszországban 1942 végére, 1943 elejére egyre kitapinthatóbb 

volt mind a király13, mind a hadsereg vezetőinek az elégedetlensége a Mussolini-féle 

politikával szemben. 1943 májusában az afrikai német és olasz egységek megadták 

magukat, s ezzel megnyílt az út Szicília felé, azaz megnőttek az esélyei egy itáliai vagy 

balkáni partraszállásnak, mely utóbb Magyarországot is új helyzetbe hozhatta volna. 

Bár a későbbiekben a szövetségesek Balkánra történő benyomulása irreális álomnak 

bizonyult, tény, hogy július 9-én kezdetét vette a harc Szicíliáért, és 20-án a szövetséges 

erők már bevonultak Palermóba. Mindezt csak tetézte, hogy a nép számára is 

nyilvánvalóvá vált: az ország vezetése teljesen felkészületlen és tehetetlen a 

szövetségesek bombázásával szemben. A háború Olaszországban 1943 nyarára végleg 

elvesztette támogatottságát és nemzeti ügy jellegét.  

Míg 1943 nyarán Kállay Miklós különleges megbízottak és a magyar követségek 

egyes diplomatái útján igyekezett titokban megnyerni a szövetségesek támogatását az 

esetleges fordulat végrehajtásához, Olaszország a belső hatalmi változások irányában 

kereste a megoldást. Ettől a ponttól kezdve bel- és külpolitikai földmozgások tematizálták 

újra nemcsak a két ország diplomáciai kapcsolatait, hanem mozgásterét is.  

A Kállay-kormány béketapogatózási kísérleteinek nagy irodalma van. Ezzel 

szemben az olasz fegyverszüneti megállapodást előkészítő tárgyalások története és a 

kiugrás körülményei magyarul nem, vagy csak kevéssé ismertek. Itália kapitulációjának 

alaposabb történeti feltárását, bemutatását, melyre a második fejezetben teszek kísérletet, 

ezen túl három okból is mellőzhetetlennek tartom a téma szempontjából.  

 

                                                
13 III. Viktor Emánuel (Nápoly, 1869. november 11. – Alexandria, 1947. december 28.): 1900-tól 1946-
ban történő lemondásáig Olaszország királya. 
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1. A kiugrás módja alapvetően meghatározta Olaszország további sorsát, s ennek 

Magyarországot érintő konzekvenciái is voltak. Gondolok itt nemcsak az ország részekre 

szakadására, a kibontakozó polgárháborúra, a monarchia későbbi bukására, hanem Észak- 

és Közép-Olaszország német megszállására is. A mindkét részről rosszul megszervezett 

átállás miatt tolódott ki a német megszállás földrajzi határa, s többek között ebből 

következett az is, hogy Róma visszafoglalása 1944 nyaráig elhúzódott, ami egyértelműen 

elrettentőleg hatott a magyar politikai körökre is.  

2. Az olaszok és a szövetségesek között lefolyt tárgyalásokkal kapcsolatban 

levonható konklúziók részint magyar vonatkozásban is érvényesek. Elöljáróban elég 

annyit említeni, hogy az angolszászok „feltétel nélküli megadás” formulája ahogy az 

olaszokra, úgy ránk is riasztóan hatott: a szövetségesek csökönyössége az olaszoknál is 

kötőféke volt a tárgyalásoknak, aminek súlyos katonai következményei vitathatatlanok. 

A kiugrási tárgyalások bemutatásával pontosabb képet alkothatunk arról, hogy milyen 

nehéz helyzetbe hozta – rajtunk kívül – az olaszokat is a feltétel nélküli megadás elve 

(önmagában már a kifejezés is, gondolva itt a szégyen, a nemzeti önbecsülésen esett seb, 

etc. konnotációira), ami a magyar politikai köröket is visszatartotta attól, hogy hasonló 

lépésre szánják el magukat. Látni fogjuk, mekkora lendületet adott az egyeztetéseknek, 

hogy a szövetségesek végül beleegyeztek az olaszok azon kérésébe, hogy Róma 

közelében indítsanak katonai akciót (a mi esetünkben is az átállás megvalósításának 

alapkritériumaként fogalmazódott meg, hogy a nyugati szövetségesek érjék el az 

országhatárt), amit az olaszok (megint hozzánk hasonlóan) avval indokoltak, hogy 

fegyveres támogatás nélkül nem tudnak a németektől elszakadni. Egyszersmind nem 

akarták kockáztatni sem a főváros elvesztését, sem azt, hogy a kabinet és a király 

könnyűszerrel a németek foglyává váljon. Más kérdés, hogy Badoglio és a király 

egyáltalán nem tudták hasznosítani a szövetségesek katonai jelenlétét, s ez súlyos 

politikai és katonai katasztrófához vezetett.  

3. Úgy vélem, hogy a németek az olasz kiugrás tapasztalataiból tanulva járnak majd 

el Magyarország esetében. („Egy árulást egy másik is követheti.”) Mindkét ország 

esetében sor került a megszállásra, fenntartva az állam szövetségesi státuszát, azaz 

valójában mind Itália, mind Magyarország szövetségesből szövetséges–megszállt 

(alleato–occupato) országokká váltak.  
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A dolgozat az eseménytörténet fonalát 1943. július 24-én veszi fel. Mint ismeretes, 

ezen az éjszakán a Fasiszta Nagytanácsban a Dino Grandi14 vezette pártellenzék 

leszavazta, másnap pedig a király menesztette Mussolinit. A belpolitikai fordulat és a 

hozzá kapcsolódó viharos népi megmozdulás az egész fasiszta rendszert elsöpörték. Az 

írás bemutatja az ezután következő, a kapitulációig vezető 45 nap15 fordulatokban gazdag 

történetét és annak következményeit. Előzetesen elég annyit elmondani, hogy a 

szeptember 3-i olasz fegyverletétel nyilvánosságra hozatala után Hitler csapatai bevették 

Rómát. Mussolini kiszabadítása után a Duce vezetésével északon megalakul a Salòi 

Köztársaság16, míg Pietro Badoglio17, a király és szűk körük délen rendezkedett be. A 

kettészakadt ország története a két országrészben eltérő alakzatot vett fel. Amíg délen a 

Királyi Olaszország képtelennek bizonyult határainak megvédésére hathatós angolszász 

segítség nélkül, az északon formálódó új államalakulat sorsa – nemcsak katonai, 

gazdasági értelemben, hanem gyakorlatilag minden téren – a német vezetés igényei 

szerint alakult. A két olasz kormány helyzetébe, legfőképp külpolitikai lehetőségeik 

vonatkozásában a második fejezet enged betekintést. 

Itt érkezünk el az értekezés kapcsolattörténeti alapproblémájához. A fegyverszüneti 

megállapodás nyilvánosságra kerülése, majd az Olasz Szociális Köztársaság 

megalakulásának híre és ténye ugyanis az olasz diplomáciai testületet váratlan helyzetbe 

hozta. Pontos információ és utasítás hiányában18, az anyaország vezetésétől elvágva, 

minden követnek és diplomatának döntenie kellett arról, hogy melyik oldalra áll. A 

memoárirodalomban és a levéltári forrásokban is gazdagon dokumentált esemény(ek) 

                                                
14 Grandi, Dino (Mordano, 1895. június 4. – Bologna, 1988. május 21.): olasz politikus, diplomata és 
fasiszta vezető. 1929–1932 között a külügyminiszteri, majd az igazságügyi miniszteri tisztet tölti be. 
1932–1939 között nagykövet Nagy-Britanniában, 1939–1944-ben pedig a korporációk vezetőjének 
nevezik ki. Fontosabb életrajzi műve: Il mio paese. Ricordi autobiografici. Mulino, Bologna, 1985. 
15 A szakirodalomban is elterjedt „45 nap” kifejezés a fasiszta rezsim bukása és a fegyverszünet 
nyilvánosságra kerülése közötti időszakra vonatkozik. 
16 Olaszul Repubblica Sociale Italiana, így gyakran használatos ennek az elnevezésnek a rövidítése, az 
RSI is. Emellett Repubblica di Salò vagyis magyarul Salòi Köztársaság néven is szerepel a 
szakirodalomban, de már a korszakban keletkezett forrásokban is.  
17 Badoglio, Pietro (Grazzano Monferrato, 1871. szeptember 28. – Grazzano Badoglio, 1956. november 
1.): Olaszország marsallja. Az első világháborúban Isonzónál a Monarchia csapatai ellen harcol. 1928–
1934 között Tripolitánia és Kirenaika kormányzója, 1935-ben az Etiópiát megszálló olasz csapatok 
főparancsnokává nevezik ki. A második világháború elején vezérkari főnök, de a sikertelen görögországi 
hadjárat után visszavonul az aktív szolgálattól. Mussolini bukása után miniszterelnök (1943–1944). 
Mussolini uralma alatt játszott szerepéért az olasz szenátus a későbbiekben elítéli. 1974-ben 
rehabilitálják. 
18 Kizárólag a berlini, a budapesti, a bukaresti és a szófiai követségeket értesítette a kormány szeptember 
8-án távirati úton a fegyverszünet bejelentéséről. In.: Badoglio, Pietro: Italy in the Second World War. 
Memories and documents by Pietro Badoglio. (Ford.: Currey, Muriel) Oxford University Press, Oxford, 
1948. 75. (a továbbiakban: Badoglio, 1948.) Ezt követően a németek minden összeköttetést elvágtak 
Olaszország és a külvilág között. 
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ismeretében  nekem is el kellett döntenem, hogy milyen mélységben és megközelítésben 

mutatom be az 1943 őszén történtek szerteágazó következményeit. A bevett 

diplomáciatörténeti módszertan látószöge nem minden esetben volt alkalmazható, 

eltakart volna fontos részeket. Ezért ahhoz, hogy teljesebb képet nyújthassak, a 

nagypolitikai események mellett az egyéni döntések szintjének taglalására is 

vállalkozom. Ennek az elgondolásnak a jegyében illesztettem be a második fejezetet záró, 

rövidebb lélegzetű alfejezetet, mely az egyes országokban működő követek döntéseivel 

foglalkozik19. Ez az alfejezet egyúttal átvezet bennünket az események magyarországi 

színhelyeire, melyek bemutatása a harmadik, részben a negyedik és az ötödik nagyobb 

gondolati egységében kapnak helyet.  

Olaszország részekre szakadásával a követek mellett a Kállay-kormánynak is 

kezdenie kellett valamit, legalább három okból. Egyfelől mert rövidesen megérkezett a 

nyomatékos német „kérés” az Olasz Szociális Köztársaság elismerésére, s a Mussolini 

kormányának szeptember 29-én megtörtént, meglehetősen kétértelmű magyar 

elismeréséből a németek is levonták a konzekvenciákat20. Másfelől Magyarországnak 

szem előtt kellett tartania, hogy lépésével ne veszítse el a szövetségesek remélt jóindulatát 

(így immáron a Királyi Olaszországét sem). Harmadrészt pedig azért, mert Budapesten 

két olasz követség formálódott (ellentétben sok más országgal, ahol egyöntetűen vagy 

erre vagy arra az oldalra álltak a diplomaták). Mivel a Kállay-kormány mindkettőt 

elismerte, a királyi és a fasiszta misszióval kapcsolatos politikát is külön-külön ki kellett 

alakítania. Mindeközben az olaszországi eseményekből Hitlerék is tanultak, s a német 

vezérkar hadműveleti osztálya a szeptember elején kiadott utasításoknak megfelelően a 

hónap végére már elkészítette a Margarethe I. tervet21 Magyarország megszállására.  

A budapesti olasz követség tehát szeptember közepén két pártra szakadt; mindenki 

a saját, relativizálódott politikai-etikai sáncai mögé húzódott. A fegyverszünet bejelentése 

„(…) radikálisan átalakította azt a forgatókönyvet, amelyben a külföldön lévő 

tisztségviselők gondolkodhattak: mindent felforgatott, kezdve azon, hogy milyen módon 

                                                
19 Az alfejezetben kifejtetteket a következő tanulmányomban ismertetem részletesebben: Diplomáciai 
harapófogók (Egyéni döntések az olasz diplomáciai testületben a kettészakadt Olaszország korszakában). 
In.: Gőzsy Zoltán, Vitári Zsolt (szerk.): Egyén és politikai gyakorlat. Konferenciakötet. Carbocomp Kft., 
Pécs, 2013. 37–47.   
20 Egyes történészek álláspontja szerint a Margarethe terv kivitelezésére feltehetően az olaszországi 
események miatt nem került sor ekkor, mivel jelentékeny haderőt kötött le a félsziget minél nagyobb 
részének a megszállása. Emellett azonnal megkezdődött Magyarország megszállása célszerű módjának a 
kidolgozása. Ezt szolgálta Edmund Veesenmayer 1943 novemberi budapesti tájékozódó látogatása. Erről 
lásd Ránki György: 1944. március 19. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968. 29–40. (a továbbiakban: 
Ránki, 1968.) 
21 Uo. 30. 
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viszonyulhattak más országokból érkezett kollégáikhoz, a helyi hatóságokkal kiépített 

kapcsolataikon át, a jövő hozta konkrét operatív feladatokig bezárólag.”22 Mindkét 

esetben, legyen szó a király vagy Mussolini melletti elköteleződésről, a diplomaták a 

megjósolhatatlanra rendezkedtek be: ez elsősorban abból fakadt, hogy Olaszország 

további sorsa egyelőre meglehetősen képlékeny volt. Fontos megjegyezni, hogy a lassan 

előre haladó olaszországi események implicit (egyben természetes) módon a Budapesten 

székelő két olasz követség lehetőségeinek külső korlátait is jelentették, amivel 

párhuzamosan létezett egy belső korlát is, amelyen – mint majd azt a harmadik és 

negyedik fejezetben látni fogjuk – érdemben (szép szóval vagy nyomásgyakorlással) sem 

Mussolini, sem a németek nem tudtak változtatni egészen Magyarország megszállásáig.  

Kállay miniszterelnökségével kapcsolatban utólag megfogalmazott kritikák között 

hosszú ideig előkelő helyen szerepelt a rendszermentés vádja. A kérdéssel kapcsolatban 

2004-ben publikált tanulmányában Ormos Mária kézenfekvően állapítja meg: 

„Nyilvánvaló, hogy nincs – és soha nem is volt – olyan hatalom, amely ne akarta volna 

megörökíteni, adott esetben pedig átmenteni önmagát. A magyar rendszer egyik 

alapkérdése – ahogyan Elias Canetti mondaná – nyilvánvalóan a túlélés volt. Nem is 

lehetett más.”23 Ennél sokkal relevánsabb azt vizsgálnunk, ahogyan a tanulmányában is 

rámutat, hogy milyen realitásai voltak a magyar politikának abban az időszakban, s hogy 

„(...) vajon képes-e a hatalom olyan új kapcsolatok teremtésére, illetve más, 

rugalmasságot biztosító lépésekre, amelyek átminősítik annyira, hogy megváltozott 

körülmények között is ura maradhasson a helyzetnek.”24 A harmadik és a negyedik 

fejezetben a rendelkezésre álló források alapján, a Budapesten székelő olasz követségek 

történetének rekonstrukciója mellett, magam is azt igyekeztem vizsgálni, hogy 

1. az olasz kiugrás kapcsán miként értékelte a magyar kormány saját korlátait és 

lehetőségeit (realitások); 

2. a fasiszta követséggel szemben a királyi kormány küldöttei milyen előnyökben és 

támogatásokban részesültek a magyar kormány részéről, abban a hiszemben, hogy a 

                                                
22 „In realtà il sopraggiungere dell’armistizio modificava radicalmente lo scenario entro cui dovevano 
muoversi i funzionari all’estero: tutto ne risultava sovvertito, dal modo in cui rapportarsi ai colleghi 
degli altri stati, al tipo di relazioni da instaurare con le autorità locali, fino ai concreti compiti operativi 
cui si sarebbe stati chiamati in futuro.” In.: Conciatori, Mauro: La diplomazia italiana dopo l’8 
settembre. In: Storia delle Relazioni Internazionali, VI–1990/2. 205. (a továbbiakban: Conciatori, 1990.) 
23 Ormos Mária: Kállay Miklós (1887–1967). In: Korunk, 3. évf. 2004/ 3. 74. (a továbbiakban: Ormos, 
2004.) 
24 Uo. 75. 
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szövetségesek (jóindulata) felé az út a Badoglio-kormányon át is vezethet  (új 

kapcsolatok); 

3. a Kállay-kormány milyen konfliktusok árán (például az Olasz Szociális 

Köztársaság elismerése körüli huzavona, a veronai per magyarországi recepciója vagy a 

végtelenségig halogatott követküldés révén) próbálta a magyar politikai akaratot 

függetleníteni az egyre markánsabban artikulált fasiszta és német igényektől 

(rugalmasság). 

Az olasz–magyar „bilaterális” diplomáciai kapcsolatok a tárgyalt időszakban kettő 

helyett háromszereplős mezőben alakultak. A felek minden lépését (eltérő mértékben, de) 

az átható német jelenlét befolyásolta, mely pernyeként telepedett rá a tárgyalt országok 

külpolitikájára (és bizonyos fokig a belpolitikájára is). Ezzel még nem mondanék 

nóvumot. Ellenben úgy vélem, hogy a dolgozat nemcsak érzékletesebbé és gazdagabbá, 

hanem megalapozottabbá is teszi ezt a közismert megállapítást, számos új elemmel 

gyarapítva a Kállay-éra korrajzát, részletesebben megvilágítva az olasz és a magyar 

politikai helyzet összefüggéseit és hasonlóságait, végigkísérve 1943 késő nyara és 1945 

tavasza közötti történetük kapcsolódási pontjait. A disszertáció emellett kidomborítja a 

szüntelenül, bár ellentmondásosan kiutat kereső magyar politika kilátástalan helyzetét. A 

Budapesten lévő olasz követeségek kezelésében a magyar kormány döntési 

önállóságának igényét, autonómiára való törekvését érhetjük tetten egy olyan miliőben, 

ahol, Ghyczy Jenő25 külügyminiszter szavaival élve, a „(...) navigálás (...) a német 

szövetséges akna zátonyai és a nácik ötödik hadoszlopának tengerfeneke között” napról-

napra kockázatosabbá vált. Azaz, jelen írás egyik nem titkolt célja, hogy bemutassa és 

alátámassza azt a tételt, miszerint a Badoglio-kormány és Mussolini követségének elénk 

táruló budapesti története egyúttal az egyre szorosabb német függésbe kerülő magyar 

külpolitika óvatos önállósodási kísérleteinek krónikája is. 

A követségek ügyében keletkezett „rendezetlen” helyzetet csak Magyarország 

megszállása után számolhatták fel a németek, elhurcolva a királyi követség diplomatáit 

és családtagjaikat. Sorsuk további állomásainak rövid ismertetésére a dolgozat negyedik 

fejezetének utolsó előtti alfejezetében térek ki. A két ország viszonyának további 

alakulásában is cezúrát jelentő március 19-i események azonban (meglepő módon) 

                                                
25 Ghyczy Jenő (Kismángod, 1893.május 4. – Budapest, 1982. január 18.): diplomata, külügyminiszter. A 
Monarchia felbomlásáig osztrák–magyar konzuli attasé. 1929–1935 között a prágai, majd a belgrádi, 
1937 és 1939 között pedig a berlini követség első beosztott tisztviselője. 1939 és 1940 decembere között 
a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője, majd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. 
1943. július 24-től az ország megszállásáig külügyminiszter.  
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korántsem juttatták nyugvópontra az immár kettős német gyámság alá vett olasz–magyar 

diplomáciai kapcsolatokat. Az ötödik fejezetből megtudhatjuk, milyen hosszú időnek 

kellett eltelnie, mire a magyar kormány 1944. július 30-án az Olasz Szociális 

Köztársaságba Szabó László személyében teljhatalmú minisztert akkreditál, s hogy a 

valódi fordulatot csak Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete hozta el. Az 1944. 

október 16-án hatalomra kerülő Szálasi csoporttal a fasiszta követségnek nem volt nehéz 

megtalálnia a közös hangot. A jelentésekből kiderül, mekkora egyetértésben és 

igyekezettel kezdtek bele a Nemzetvezető olaszországi útjának szervezésébe, melynek 

realitása a szövetségesek előrenyomulásával persze napról-napra csökkent. Az egyre 

nyugatabbra tolódó frontvonal pedig nemcsak Magyarország új politikai realitásainak, de 

a normalitásnak a határait is jelölte. Míg az ország keleti részében, Debrecenben 

Ideiglenes Nemzeti Kormány alakult, mely 1945 januárjában kapitulált a szövetségeseket 

is képviselő szovjetek előtt, addig a nyugati országrészben a nyilas minisztériumok – 

többek között – Mussolini legfrissebb könyvének kiadásán és az olasz–magyar cserediák-

program felélesztésén fáradoztak. Az 1945 márciusára az országból kiszoruló Szálasi-

kormányt a Duce, ekkora már két főre zsugorodott magyarországi diplomáciai 

képviselete is elkísérte. A végül Ausztriában felbomló fasiszta követség utolsó jelentése 

egy korszak, és egyben a disszertáció zárszava is lett. 

 

 

1.3. Az olasz historiográfiába oltott legendárium. Néhány megjegyzés a 

korszakkal kapcsolatos olasz történetírásról 

 

A témával kapcsolatos olasz historiográfia sajátos fejlődésének rövid bemutatását – 

melyre ebben az alfejezetben vállalkozom – a tudományos igényesség mellett egy lényegi 

kérdés feltevésének és megválaszolásának a szándéka is vezérli. Alapvető kérdésem volt 

a vizsgálódás során, hogy mennyiben tekinthető külpolitikának az Olasz Szociális 

Köztársaság fennállása alatt más országokkal (esetemben kiváltképp Magyarországgal) 

folytatott interakcióinak összessége? Valamint, hogy pusztán egy bábállamnak 

tekinthető-e az RSI vagy ennél többről van szó? Bár a dolgozat terjedelme már sejteti a 

választ, ennek indoklásától mégsem tekinthetek el.  

Időrendben az első írások, melyek az olasz kiugrás körülményeit és az Olasz 

Szociális Köztársaság történetét tárgyalják, az események főszereplőinek tollából 

származnak. A háború után keletkezett visszatekintő írások megszületését a legtöbb 



21	  
	  

esetben a történelem és/vagy az ítélőszék előtti önvédelem és önigazolás igénye 

motiválta; a szerzők túlnyomórészt vádlottként, legelőször a börtönökben vetették papírra 

emlékeiket.  

Annak kiderítésére, hogy Róma elmaradt védelméért a német lerohanás napjaiban a 

királyi kormány oldaláról ki volt a felelős, már a háború alatt megkezdődtek a vizsgálatok. 

A szeptember 8-i katasztrófa ügyében nyomozó Palermo Bizottság (Comissione 

Palermo)26 1944. október 19-én került felállításra. Működésének alig öt hónapja alatt 

összesen 48 alkalommal ülésező testület a kihallgatottak közül27 végül csak Roatta28 és 

Carboni tábornokok ellen emelt vádat, de az eljárás végére őket is felmentette29, a per 

anyagát pedig – államtitokra hivatkozva – egészen 1965-ig zárolta. Ha felelősségre 

vonásra ekkor nem is került sor, a szerv munkája annyit minden bizonnyal elősegített, 

hogy megindult a visszaemlékezések dömpingszerű kiadása, aminek – a testület 

tevékenységén túl – a háború befejezése után felállított Tisztogató Bizottság (Comissione 

di epurazione) által indított vizsgálatok adtak újabb lökést. A széleskörű, általános jellegű 

nyomozás keretében a Bizottság 1946 februárjáig eljárást indított mindenki ellen, aki 

aktív politikai szerepet vállalt a Mussolini-éra alatt (beleértve ebbe a Salòi Köztársaság 

idejét is). A nagy lendülettel megindított számonkérési hullámnak 1946 nyarán a 

Togliatti-amnesztia vetett véget. A kommunista vezető mint igazságügyi miniszter 

számára nem a számonkérés jogszerűsége okozott fejtörést – efelől nem volt kétsége –, 

hanem az, hogy a fasiszta rendszer időszakában (ezen belül a háború éveiben, 

kiváltképpen a salòi apparátusokban) az államapparátus keretében folytatott tevékenység 

milyen széles körben tesz lehetővé felelősségre vonást, illetve hogy ez milyen 

következményekkel járhat a demokratikus kormányzat számára. Az állam és a nemzet 

pacifikálásának igényével hozott rendelet nyomán azonban több ezer fasiszta, köztük a 

legrosszabb fajtából való bűnözők is szabadlábra kerültek, örökre elhalasztva ezzel 

                                                
26 Az 1945. március 3-ig működő testületet elnökéről, Mario Palermo hadügyi államtitkárról Palermo 
Bizottság (Commissione Palermo) néven jegyzi a történelem.  
27 Kihallgattak között található Badoglio tábornok, volt miniszterelnök, Rossi tábornok, d’Acquarone, az 
egykori király személye körüli miniszter, Castellano tábornok, Ambrosio, egykori vezérkari főnök és 
Marchesi tábornok. 
28 Roatta, Mario (Modena, 1887. február 2. – Róma, 1968. január 7.): olasz tábornok. A hadsereg 
vezérkari főnöke 1941. március 24-től 1942-ig, majd 1943. július elsejétől ismét visszahelyezik ebbe a 
pozícióba. 1944 novemberében tartóztatják le Róma katonai védelme kapcsán elkövetett gondatlanság 
vádjával. 
29 Roattát végül 1945 márciusában az antifasiszta politikus-újságíró testvérpár, Carlo és Nello Rosselli 
1937-ben történt meggyilkolásában játszott szerepéért életfogytiglanra ítélték, 1949-ban azonban 
felmentik.   
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kérdőre vonásuk lehetőségét30. Mindezekből már érthető, hogy a háború után miért is nem 

válhatott sem a tudományos diskurzus, sem a közbeszéd tárgyává, hogy pontosan mi is 

történt 1943 és 1945 között Olaszországban.  

Ha a bíróság elé idézett személyek által írt memoárok kiadási dátumain 

végigtekintünk, nem nehéz a bizottságok munkája (1944–1946) és a főszereplők 

önigazolási igénye közötti összefüggést meglátnunk31. Az első kiadási hullámot újabbak 

követték (egy az 1960-as évek végén, egy pedig az 1990-es évektől napjainkig tart)32. Az 

idők folyamán egyre nagyobb mértéket öltő, zömében fasiszta memoárirodalom frázisait 

a történelmi publicisztika terjesztette tovább hatékonyan a nép körében (erős gyökereket 

verve a kollektív emlékezetben), a szakirodalomba is beszivárogtatva azokat.  

Az 1945 utáni magyar historiográfia fejlődésével összevetve elegendőnek tűnik két 

alapvető különbségre felhívnom az olvasó figyelmét. Míg Olaszországban a Togliatti-

amnesztiával egyfajta társadalmi tabula rasa alakult ki, addig hazánkban „a háborút 

követően a kommunista propaganda félelmetes gyorsasággal cserélte le a közelmúlt 

ellenségeit”33, holott a rendszer által kikiáltott bűnösök eltávolításával egy időben, „(...) 

                                                
30 Togliatti eredeti elképzelése szerint az amnesztia hatálya nem terjedt volna ki olyan esetekre, „»amikor 
gyilkosságokról, különösen vad kegyetlenkedésekről, emberek megöléséről vagy elhurcolásáról, anyagi 
javak erőszakos megszerzéséről« volt szó (...) Végül is a jogszabály – túl nagy terjedelme, a kormány 
mérsékelt erőinek a nyomása, az idézett rész kétértelmű elemekben bővelkedő fogalmazása folytán – igen 
széles teret engedett a bírósági értelmezéseknek, különösen a semmítőszék elé utalt esetekben. Ennek 
nyomán az idők során számos, botrányt keltő ítélet született.” In.: Agosti, Aldo: 1945–1947. A „haladó 
demokrácia” próbatétele. Togliatti és az Olasz Kommunista Párt kormányzati tapasztalatai (Befejező 
rész). Közi: Harsány Iván In.: A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 1997. Magyar Lajos 
Alapítvány – Politikatörténeti Alapítvány, Budapest 1997. 31. A Togliatti-amnesztiáról lásd még: 
Franzinelli, Mimmo: L’Amnistia Togliatti. Mondadori, Milánó, 2006. 
31 Néhány példát említve: Carboni, Giacomo: L’armistizio e la difesa di Roma. Verità e menzogne. 
Donatello De Luigi, Róma, 1945.; Carboni, Giacomo: Più che il dovere. Storia di una battaglia italiana, 
1937–1951. Danesi, Róma, 1952.; Rossi, Francesco: Come arrivammo all’armistizio. Garzanti, Milánó, 
1946.; Badoglio, 1948.; Castellano, Giuseppe: Come firmai l’armistizio di Cassibile. Mondadori, Milánó, 
1945. (a továbbiakban: Castellano, 1945.); Garzanti, Rodolfo: Ho difeso la patria. Garzanti, Milánó, 
1948. A fasiszták pereiről lásd még: Zara, Algardi: Processi ai fascisti. Parenti Editore, Firenze, 1958. 
Giorgio Pini, aki a Salòi Köztársaság idején a belügyminisztérium főtitkáraként működött, 
visszaemlékezéséhez írt előszavában a következőképp szól élete 1943 és 1945 közötti időszakáról: 
„Nincs mit letagadni” In.: Pini, Giorgio: Itinerario tragico (1943–1945). Omnia, Milánó, 1950. 13. 
32 A korszakolással kapcsolatban lásd például: Germinario, Francesco: Modelli di memorialistica. In.: 
Bugiardini, Sergio (szerk.): Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana. Atti del 
Convegno nazionale di studi di Fermo, 3–5 marzo 2005. Carocci editore, Róma, 2005. 29–39. 
Különösképp a 30. oldal.  
33 Pihurik Judit: A háborús múlt számonkérése az ötvenes években. In.: Betekintő, 2014/2. 
http://www.betekinto.hu/2014_2_pihurik. A számadatokat tekintve Karsai László írására hagyatkozom: 
„1945 és 1949 között mintegy 40 000 embert internáltak, 90 551 embert állítottak népbíróság elé, 42 066 
ellen vádat is emeltek, 23 094 esetben megszüntették az eljárást. 11 032 esetben kiderült, hogy nem 
háborús vagy népellenes bűnöket követett el az illető, ezért ügyét más vádhatósághoz tették át. 11 225 
esetben más módon zárták le az ügyet: kitelepítették, internálták, vagy a vádeljárás alá vont időközben 
elhunyt. 26 997 embert ítéltek el, döntő többségüket (21 995 főt) egytől öt évig terjedő börtönre, 14 727 
főt felmentettek. Összesen 477 embert ítéltek halálra, és közülük 189-et akasztottak föl, vagy lőttek főbe. 
15 014 embert az úgynevezett „B”-listázás során (ez összesen 62 000 embert érintett) állásából 
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a kortársi elemzések és az 1945 utáni demokratikus átmenet érzelmektől telített 

önvizsgálatai alkalmas kiindulópontjai lehettek volna a forráskutatáson alapuló 

szakszerű történészi vizsgálódások megkezdésének. Az ország szovjetizálásának és a 

tudományos élet gleichschaltolásának 1947-től felgyorsuló folyamata azonban 

lehetetlenné tette ezt.”34 A Horthy-korszak, mint fasiszta rendszer „(...) 

propagandisztikus megközelítésmódot a magyar történettudomány csak az 1960-as évek 

közepétől, a Kádár-korszak liberálisabb tudománypolitikája által nyújtott manőverezési 

lehetőségeket kihasználva kezdte meghaladni (...)”35, s lassú folyamat eredményeként az 

1980-as évek végére máig érvényes széleskörű szakmai konszenzust alakított ki.  

Itáliában, igaz, néhány úttörő munka már az 1960-as években megjelent36, az 

interpretatív fordulatot csak az 1980-as évek közepe hozta el. A csend – írja Enzo Collotti 

neves történész – melyet az az erős félelem is táplált, hogy az RSI-vel kapcsolatos 

kutatások megindítása esetleg legitimizálná azt (holott a fasiszta köztársaság legitimitása 

20 hónapig tartó működéséből és létezéséből eredt), végül megtört37. Kezdetét vette a 

témával kapcsolatos tényalapú történeti kutatások kereteinek megteremtése 

(kutatóintézetek felállítása, szakfolyóiratok megjelentetése, konferenciák szervezése, 

stb.) és témáinak újrafogalmazása. Az 1985-ben Bresciában, a Luigi Micheletti 

Alapítvány (Fondazione Luigi Micheletti) által szervezett történész-találkozó és az 1988-

as bellunói szakmai összejövetelek már ennek az új korszaknak a kezdeteit jelölik. 

Ekkortól olyan tárgykörök kerülnek az olasz történetírás látókörébe, mint a németekkel 

való viszony, az RSI-ben lezajlott koncepciós perek (pl. veronai per) vagy a holokauszt.  

Bár a zsidótörvények már 1938-ban törvényerőre emelkedtek, a zsidókérdés 

„megoldásának” végső fázisa a Salòi Köztársaság megalakulásához kötődik: az 1943. 

november 14-én kiadott veronai manifesztum hetedik pontja a zsidókat már egyenesen 

idegeneknek és a nemzet ellenségeinek nyilvánította, majd ugyanezen hónap utolsó 

napjaiban rendelet született koncentrációs táborba szállításukról. Az állami politikán 

túlmenően a zsidók helyzetét tovább nehezítették azok a bandák, melyek kifejezetten a 

                                                
elbocsátottak (itt voltak „átfedések”, jó néhány ember ügyét, miután munkahelyén állásvesztésre ítélték, 
áttették a népügyészségre, sokan végül valamelyik népbíróság előtt találták magukat). A megtorlások, 
felelősségre vonások áldozatai közé kell számítanunk azt a mintegy 230 000 „népi németet”, akiket 
részint (Nyugat-) Németországba, részint a Szovjetunióba deportáltak 1945–1946-ban.” Karsai László: 
Szálasi Ferenc, a tökéletes bűnbak. In.: Beszélő, 17. évf. 2012/10. 15–16.  
34 Romsics Ignác: A Horthy-rendszer jellege. Historiográfiai áttekintés. In.: Korunk, 3. évf. 2012/11. 4. 
35 Uo. 5. 
36 A legfontosabbak ezek közül Frederick William Deakin, Enzo Collotti és Renzo De Felice munkái. 
37 Collotti, Enzo: La storiografia. In.: Bugiardini, Sergio (szerk.): Violenza, tragedia e memoria della 
Repubblica sociale italiana. Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3–5 marzo 2005. Carocci 
editore, Róma, 2005. 16. 
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„törvény” elől bujkáló „idegenek” felkutatásának céljával jöttek létre. Mindezek kevés 

nyomot hagytak az olasz kollektív emlékezetben; a számadás a mai napig nem történt 

meg. Sőt, egyes tanulmányok tanúsága szerint az olaszok a többi európai néphez képest 

se jobban, se rosszabbul nem bántak a zsidókkal. A múlt ilyenfajta mérlegelése jól jelzi 

azt a közfelfogást, mely morális szemellenzőként hátráltatja a tisztánlátást és a 

szembenézést. Az Olasz Szociális Köztársaság „idegen test az országban és annak 

történetében” típusú felfogása minden felelősség-elhárításnak alapjává tudott és tud válni, 

leegyszerűsíti az RSI szerepét a német elnyomásnak kiszolgáltatott, önálló cselekvésre 

képtelen gépezetté. A felelősség-hárítás mechanizmusaival terhelt munkák mellett lassan 

az ellenpólus is megjelent. Elég Giuseppe Mayda A deportáció története Olaszországban 

1943–1945. Katonák, zsidók és politikusok a Harmadik Birodalom lágereiben38 című 

könyvét említeni, amely a deportálást, s az erre vonatkozó – mindmáig az iratokban csak 

utalásszerűen felbukkanó, az RSI és a Reich közötti – megállapodásokat tárgyalja, 

bemutatva az Olaszországban felállított koncentrációs táborokat (például Fossoli és San 

Sabba), vagy Michele Sarfatti Zsidók a fasiszta Olaszországban. Viszontagságok, 

identitás, üldözés39 című munkáját, melyben a fasizmus zsidókhoz való hozzáállását 

mutatja be, méghozzá a rendszer születésétől, 1922-től. 

A tudományos véleményalkotásnak tehát – több évtizedes késéssel, de – sikerült 

fokozatosan meghaladnia a memoárirodalom és a történeti publicisztika által a 

szakirodalomba beoltott frázis-koncepciókat, s mára – részben – kiiktatnia azokat. A 

makacs toposzok közül, a holokauszt megítélésén kívül, a disszertáció szempontjából 

még kettő tűnik érdemesnek a bemutatásra, melyek a dolgozat szerzőjét is 

foglalkoztatták.  

 

1. A megfenyegetett Mussolini  

Mussolini röviddel kiszabadítása után úgy határozott, hogy elvállalja a németek 

megszállta olasz területeken létrehozandó Salòi Köztársaság vezetését, és Hitler oldalán 

folytatja a harcot. A fasiszta memoárirodalom (például Anfuso, egykori budapesti 

nagykövet40) és néhány neves történész (többek között a legelismertebb fasizmus kutató, 

                                                
38 Mayda, Giuseppe: Storia della deportazione dall’Italia 1943–1945. Militari, ebrei e politici nei lager 
del Terzo Reich. Bollati Boringhieri, Torino, 2002. 
39 Sarfatti, Michele: Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione. Einaudi, Torino, 2000. 
40 Anfuso, Filippo (Catania, 1901. január 1. – Róma, 1963. december 13.): olasz diplomata, újságíró, 
fasiszta politikus. Németországban, Magyarországon, Kínában és Görögországban szolgál karrierje 
kezdetén, majd 1935-ben visszahívják Rómába, ahol 1936-tól Ciano kabinetfőnökké nevezi ki. 1942 
januárjától 1943 szeptemberéig budapesti nagykövet, majd Berlinbe helyezik át. A Legfelsőbb Bíróság 
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Renzo De Felice) szerint a Duce döntését a félelem motiválta. Az 1943. szeptember 14-e 

és 15-e között Rastenburgban zajló Hitler–Mussolini találkozó során a feltevések szerint 

a Führer a zsarolás eszközéhez nyúlt, hogy az ellenkező és megtört Ducét jobb belátásra 

bírja. A tárgyalások során német részről elhangzott, hogy Olaszország Lengyelország 

sorsára fog jutni, s bevetésre kerülhet a nagyobb észak-olasz központok ellen egy halált 

okozó gáz is, amennyiben Mussolini visszautasítja az alakuló fasiszta állam irányítását. 

De Felice szerint, mindezeken túl, a Duce jelenlétével enyhíteni akart Olaszország német 

megszállásának súlyán, s meg akarta akadályozni, hogy a nácik szabad kezet kapjanak az 

alpesi és az adriai tengerparti részek Németországhoz csatolására.  

Az apologetikus célú forrásokon nyugvó állításokból tisztán kiolvasható Mussolini 

történelmi felelősség alól való mentesítésének szándéka. Az önfeláldozó Duce portréja 

helyett mára a szakirodalom (ezek közül külön figyelmet érdemel Monica Fioravanzo 

2009-ben, a Donzelli gondozásában megjelent Mussolini és Hitler című műve41) inkább 

a győzelmet áhító, a Wehrmacht készülő csodafegyverébe vetett hittel teli, és a valóságot 

homályosan látó, egyéni-politikai ambíciókat tápláló Mussolini képét festi meg. 

Ugyanakkor a jelenkori történetírás azt is hitelt érdemlően bebizonyította, hogy Hitler a 

lengyelországi megszálláshoz hasonló katonai okkupációra ekkor már nem volt képes. 

Bár a legtöbb magas rangú német katonatiszt egy fasiszta állam létrehozása helyett a 

félsziget kezükön lévő részének teljes megszállását tartotta volna jobbnak, tény, hogy az 

olaszokkal párhuzamosan berendezkedő németek még az általuk felügyelt részeken sem 

voltak képesek az adminisztratív és közigazgatási feladatok önálló ellátására, emberhiány 

miatt. A németeknek viszont szüksége volt a front közelében a rend fenntartására és a 

megszállt ország kincseinek kizsákmányolására. Így teljes mértékben kizárható, hogy 

Olaszországban a Lengyelországéhoz hasonló berendezkedést és megszállást akartak 

volna létesíteni. 

A De Felice által említett két terület, az alpesi (Bolzano, Trento és Belluno) rész és 

az adriai tengerpart (Udine, Gorizia, Trieszt, Pola, Fiume és az Olaszországhoz csatolt 

szlovén tartomány: Ljubljana) sorsáról Hitler már az új fasiszta állam megalakulása előtt, 

                                                
bűnösnek találja a Roselli testvérek meggyilkolásának ügyében, ezért 1945 márciusában halálra ítélik. A 
vád alól 1949 októberében mentik fel. Életéről lásd részletesebben: Anfuso, Filippo: Roma, Berlino, Salò 
(1936–1945). Garzanti, Milánó, 1950. (a továbbiakban: Anfuso, 1950.); Anfuso, Filippo: Da Palazzo 
Venezia al Lago di Garda (1936–1945). Settimo Sigillo, Róma, 1996. Magyar nyelven lásd: Réti György: 
Filippo Anfuso olasz követ jelentései Magyarországról (1942. január 6. – július 9.). In: Múltunk, 53. évf. 
2008/2. 158–192. (a továbbiakban: Réti, 2008.) 
41 Fioravanzo, Monica: Mussolini e Hitler. La Repubblica sociale sotto il Terzo Reich. Donzelli, Róma, 
2009. 66. (a továbbiakban: Fioravanzo, 2009.) Értékes recenziót jelentetett meg róla Réti György a 
Külügyi Szemle hasábjain. (9. évf. 2010/1. 180–185.) 
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1943. szeptember 10-én döntött. A két zónát teljes mértékben kivonta az RSI 

fennhatósága alól, és Franz Hofer, illetve Friedrich Rainer ellenőrzése alá rendelte, akik 

közvetlenül neki feleltek. A terv szerint e területeket a végső győzelem esetén a 

Birodalomhoz csatolta volna. Ez volt a legsúlyosabb fenyegetés az olaszok számára 

területi értelemben, de ebbe Mussolininek vajmi kevés beleszólása volt. 

 

2. Mussolini a túsz 

A másik rendre citált tézis szerint Mussolini a németek kényének-kedvének 

kiszolgáltatott túsz volt. A források azonban ezt nem támasztják alá. A Duce 

folyamatosan a köztársaság megszervezésén fáradozott. Ennek egyik legfontosabb pillére 

egy önálló hadsereg felállítása lehetett volna. Mussolini kiszabadítása után közvetlenül 

egy, az SS mintájára megalakuló fasiszta milícia gondolatát vetett fel. A szükséges 

emberanyagot a kiugrás után Németországba internált olasz katonák biztosították volna. 

A németeknek azonban nem állt érdekében autonóm olasz hadsereg felállítása, így 

mindent megtettek az ügy hátráltatása érdekében. Végül 1944 júliusában, Mussolini 

fáradhatatlan győzködése nyomán két  olasz hadosztály visszatérhetett Itáliába. Ezekből, 

három német csapattesttel egyesítve, létrehozták a Liguria elnevezésű hadseregcsoportot, 

Graziani42 hadügyminiszternek közvetlenül alárendelve.  

Amennyiben elfogadjuk, hogy Mussolini nem volt túsz, és saját önálló döntése 

nyomán vállalta el a németek által „támogatott” fasiszta kormány irányítását, akkor mégis 

milyen módon lehetséges feloldani azt az ellentmondást, ami az állam genezisének 

körülményei (német döntés), működésének módja (olasz és német irányítás 

koegzisztenciája) és az olasz vezetők politikai ambíciói között feszül? Elégségesnek 

tekinthető-e a kollaboráció fogalma a paradox német–olasz viszony leírására? Ahhoz, 

hogy ezekre és a fentiekben jelzett kérdésekre választ adhassak, ismertetnem kell az olasz 

történészkörök egy része által is elfogadott és adaptált klinkhammeri „szövetséges–

megszállt” fogalompárt.  

Enzo Collotti A német közigazgatás a megszállt Olaszországban 1943–1945 című 

könyvének 1963-as megjelenése43 után 30 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a német–

olasz kapcsolat vizsgálata ismét felkeltse a szakmai körök érdeklődését, s hogy a 

                                                
42 Graziani, Rodolfo (Filettino, 1882. augusztus 22. – Róma, 1955. január 11.): olasz tábornok, politikus. 
Az Olasz Szociális Köztársaság hadügyminisztere. 
43 Collotti, Enzo: L’amministrazione tedesca dell’Italia occupata 1943–1945. Studio e documenti. Lerici 
Editori, Milánó, 1963. 
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szakirodalom pontos meghatározást találjon a két ország közötti meglehetősen 

ellentmondásos viszonyra. Az 1993-ban, Lutz Klinkhammer német történész által 

bevezetett alleato–occupato formula44 jól szintetizálja azt a kettősséget és ambivalenciát, 

amiben Olaszország 1943 őszén találta magát. A szövetséges–megszállt státusz 

kialakítása és fenntartása korántsem volt véletlen a németek részéről. Klinkhammer 

művében kifejti, hogy a megoldásnak egyszerre voltak politikai-propagandisztikus és 

gyakorlati céljai. A propagandisztikus cél a következő volt: Mussolini arra kellett a 

németeknek, hogy eltakarja Olaszország megszállásának tényét, avval a látszattal, hogy 

a fasiszták és a nácik közötti szövetség a továbbiakban is fennáll. A németek ugyanis az 

olasz példán keresztül meg akarták mutatni, hogy Badoglio és klikkje árulása nem hogy 

meggyengítette, hanem megerősítette a tengelyországok szövetségét. A nácik reakciója 

egyúttal erős figyelmeztetés volt a kisebb szövetségeseknek, különösképpen 

Magyarországnak, hogy milyen sorsra jut az, aki követni kívánja Olaszország példáját. 

Ebből pedig a Kállay-kormány is értett: aki „árulóvá válik”, arra a megszállás vár. A 

szövetséges–megszállt rendszer kialakításának gyakorlati okát az olasz gazdaság német 

hadicélokra való felhasználása adta (nem beszélve a közel másfél millió olasz 

munkáskéz45 Németországba szállításának tervéről, ami gyógyírt nyújthatott volna a 

nemzetiszocialista gazdaság képzett munkaerő hiányára).  

A kutatásom egyik gondolati keretét is adó szövetséges–megszállt formula 

segítséget nyújtott az ellentmondásokkal teli német–olasz kapcsolat (nem kevésbé a 

német–magyar viszony) értelmezéséhez, s végeredményképpen Klinkhammer 

megállapításait összevetve a fentiekben ismertetettekkel, a következő megállapításokra 

vezetett: 

1. Az Olasz Szociális Köztársaság kevés önállósággal, de a vezetőinek 

politikaformáló és -alakító igényével, s – legalábbis kezdetben – a társadalom nem 

jelentéktelen részének konszenzusa mellett46 működő állam volt.  

2. A külpolitika tekintetében a németek kívánalmainak megfelelő vonalvezetésről 

beszélhetünk, de ez a külpolitika jellemvonása, ami nem jelenti azt, hogy külpolitika, mint 

olyan, ne létezett volna.  

                                                
44 Klinkhammer, Lutz: L’occupazione tedesca in Italia 1943–1945. (Ford.: Panzieri, Saija G.) Colonna 
«Universale Bollati Boringhieri», Torino, 2007. (a továbbiakban: Klinkhammer, 2007.) 
45 Uo. 423. 
46 Ez a számarány az 1944-es márciusi sztrájkok idején fordul meg. Uo. 425. 
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Ha ezen a ponton tovább akarunk menni, felvetődik a már említett második kutatói 

kérdés, hogy csupán bábállammal van-e dolgunk? A téma sokak érdeklődését felkeltette, 

s részben ennek is köszönhető, hogy az RSI-vel kapcsolatos kutatások egyik 

legvitatottabb fejezetévé válhatott. Az állítás legfrissebb tételes cáfolatának 

bemutatásakor Daniele Trabucco és Michelangelo De Donà 2016-ban megjelent, 

összegző igényű tanulmányát hívom segítségül47: 

1. Az Olasz Szociális Köztársaság önmagát a kezdetektől fogva provizórikus (!) 

államnak titulálta, s mint ilyen diplomáciai kapcsolatokat tartott fenn más országokkal. 

Az 1943 novemberében kelt veronai manifesztum48 3. pontja kijelenti, hogy az 

alkotmányozó nemzetgyűlést a jövőben össze fogják hívni, melynek feladata – többek 

között – 5 évente az új köztársasági elnök megválasztása. Erre azonban a háborús helyzet 

miatt nem került sor, de annak összehívása mindvégig tervben volt.   

2. Az állam által kiadott parancsoknak a nép jelentékeny része engedelmeskedett 

(elfogadta azokat), függetlenül attól, hogy ezeket a rendeleteket milyen módon tartatták 

be.  

3. A Harmadik Birodalom formálisan is elismerte az Olasz Szociális Köztársaságot, 

s mindkét állam követet küldött a másik félhez Filippo Anfuso és Rudolf Rahn 

személyében.  

4. Az RSI saját zászlóval, címerrel és pecséttel rendelkezett49, s tervben volt egy új 

pénznem bevezetése50, valamint új alkotmány megszövegezése51 is. 

 

                                                
47 Trabucco, Daniele – Donà, Michelangelo De: Brevi considerazioni sulla natura giuridica della 
Repubblica sociale italiana. In.: La Razón Histórica. Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas. 
2016/32. 9–21.  
48 A veronai manifesztum pontjait olaszul lásd: http://cronologia.leonardo.it/storia/a1943u.htm 
49 Az Olasz Szociális Köztársaság címerére és pecsétjére vonatkozó rendelet 1944. január 3-án jelenik 
meg. Magyarország megszállása után pedig elismertjük az RSI zászlóját: „Fenti jelentésemben – az olasz 
külügyminisztérium jegyzékében foglalt kérelemhez képest – bátor voltam elismerni az Olasz Szociális 
Köztársaság zászlaját. Az olasz külügyminisztérium május 16-án 689. szám alatt újabb jegyzéket intézett 
hozzám, amely közli, hogy az Olasz Szociális Köztársaság diplomáciája és konzuli képviselete a 
139/1944. számú jelentésemben felterjesztett rendelet első pontjában körülírt zászlót tartoznak használni, 
tehát a vertikálisan zöld, fehér és piros színekből álló zászlót, harci zászlaján is fascio-nyalábon álló sas 
van.” In.: MNL OL K 138 Velencei tb. Konzulátus és Követség 1925–1945. 6. csomó, 1944–1945. 2. 
tétel. Velence 1944. május 25-én. Papp Gábor levél Sztójaynak. 
50 Spaziani-Testa, Girolamo: La monetazione della Repubblica Sociale Italiana. In.: Numismatica, 1951–
1952. 49–50. Idézi: Viganò, Marino: Il Ministero degli Affari Esteri e le relazioni internazionali della 
Repubblica di Salò (1943–1945). Jaca Book, Milánó, 1991. 26. (a továbbiakban: Viganò, 1991.) 
51 Az elképzelések szerint Carlo Bigginire, az RSI nemzetnevelési miniszterére volt bízva az új alkotmány 
elkészítésének feladata. In.: Viganó, 1991. 24. Emellett új himnuszt is akartak készíteni, de végül a 
fasizmus hivatalos himnusza, a Giovenezza maradt, átdolgozásban. In.: Uo. 25. 
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A témát feszegető véleményeket és ellenvéleményeket olvasva végeredményben a 

következőkre jutottam: az, hogy a Salòi Köztársaság mennyire volt szuverén állam vagy 

sem nem tisztem eldönteni. Ellenben nélkülözhetetlennek tartottam legalább röviden 

bemutatni a bábállam-elképzeléssel szemben érvelők legfontosabb megállapításait. 

 

 

1.4. A témával kapcsolatos magyar szakirodalom 

 

Az 1943 és 1945 közötti időszakról számtalan neves történész készített összefoglalást52. 

Ezeken, a disszertáció szakmai bázisát és hátterét jelentő nagyívű áttekintő műveken 

kívül, a Kállay, a Sztójay, a Lakatos és a Szálasi kormányok történetének részleteibe 

betekintést engedő munkák nyújtottak nagy segítséget. Kiemelném közülük Joó András 

Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia 1942–1944 című, 

2008-ban megjelent monográfiáját53, annak is kifejezetten az olasz fordulat hatásait és a 

német megszállás hátterét tárgyaló fejezeteit, valamint Karsai László Szálasiról írt 

politikai életrajzát54, melyben röviden a Nemzetvezető salòi utazásának terveiről is szó 

esik. Karsai nagydoktori értékezésben közölt jelzetei ugyanakkor biztos tájékozódási 

pontot jelentettek az 1944 ősze és 1945 márciusa közötti időszakból fennmaradt magyar 

levéltári források felkutatásához. A fentiekben említett művek mellett Vincellér Béla 

Szálasi hat hónapja című könyve55 keltette fel az érdeklődésemet, melyben többek között 

az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet sikertelenségének okairól, a Szálasi-kormány és 

kormányszervek működéséről, valamint azok nyugati országrészbe telepítéséről közöl 

értékes információkat a szerző. Ezeknek az összefoglaló és részkorszakokat tárgyaló 

munkáknak köszönhetően a dolgozatban az 1943 őszén és 1945 tavaszán történt 

magyarországi események tárgyalásakor így már csak annak tömör összefoglalására 

kellett összpontosítanom.  

                                                
52 A teljesség igénye nélkül: Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919–1945. Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest. 1988.; Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában, 1914–1945. Csokonai Kiadó, 
Budapest, 2006. (a továbbiakban: Ormos, 2006.); Romsics Ignác (szerk.): Magyarország a második 
világháborúban. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011.; Ungvári Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. 
Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2012.; 
Fülöp Mihály – Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Aula Kiadó, Budapest, 1998.; 
Ungváry Krisztián: Magyarország a második világháborúban. Kossuth Kiadó Zrt., Budapest, 2013.   
53 Joó András: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia 1942–1944. Napvilág 
Kiadó, Budapest, 2008.  
54 Elérhető a következő linken: http://real-d.mtak.hu/537/4/dc_314_11_doktori_mu.pdf 
55 Vincellér Béla: Szálasi hat hónapja (1944. október – 1945. május). Volos Kiadó, Budapest, 1996. (a 
továbbiakban: Vincellér, 1996.) 
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Az 1943 és 1945 közötti hazai eseményeket ismertető munkákon kívül számot kell 

adnom a disszertáció témájához (olasz–magyar kapcsolatok) tág értelemben kapcsolódó 

magyar szakirodalomról. Tág értelemben kapcsolódó – használom a kifejezést –, mivel 

kifejezetten a Salòi Köztársaság időszakát bemutató magyar mű mindezidáig nem jelent 

meg. Az RSI történetének csak magyar vonatkozásai (leginkább az olasz fordulat 

magyarországi hatása) bukkannak fel a szakmunkákban, néhány kivételtől eltekintve. 

Ezek közé tartozik Kis Aladár 1989-ben, A duce címmel kiadott munkájának néhány 

fejezete56 és Ormos Mária Mussoliniról szóló politikai életrajza57. Annak ellenére, hogy 

a kétkötetes munkának csupán törtrésze foglalkozik az RSI időszakával, lévén az a Duce 

életének csupán utolsó 18 hónapját jelenti, mégis ez az írás adja a magyar 

szakirodalomban a legátfogóbb képet a fasiszta köztársaság rövid történetéről. A bukás 

című fejezet az olasz szempontból sikertelennek mondható klessheimi találkozótól 

végigvezeti az olvasót Mussolini menesztésének és újabb „felemelkedésének” fontosabb 

állomásain, egészen a számára a véget jelentő dongói eseményekig.  

Mint azt a fentiekben is említettem, az Olasz Szociális Köztársaságról szűkszavúan 

szóló magyar történetírás érdeklődését az olaszok háborúból való kiválásának és a Salòi 

Köztársaság elismerésének ügye körül kialakult magyar politikai dilemmák már korábban 

is felkeltették. A kérdést a legnagyobb részletességgel Czettler Antal tárgyalja58, valamint 

Andreides Gábor Fegyverszünettől a megszállásig: az olaszországi események 

magyarországi hatása 1943–1944-ben című, hazai forrásokra támaszkodó írásában59 

mutatja be.  

A teljesség kedvéért vessünk egy pillantást a két ország diplomáciai történetét 1943 

előtti és 1945 utáni időszakokban bemutató magyar munkákra. Megállapítható, hogy 

Magyarország és Olaszország 1943 előtti kapcsolatának története komoly figyelmet 

kapott a hazai szakirodalomban. Ennek az időszaknak a feltárásában kiemelten fontos 

szerepet játszik Réti György, aki a két ország kapcsolatát dokumentáló olasz iratokat 

magyar nyelven megjelentető forráskiadványaiban 1932-től 1941-ig közli. A 

                                                
56 Kis Aladár: A duce. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989.  
57 Ormos, 2000. 
58 Czettler Antal: Mussolini bukása és Kállay Miklós külpolitikájának veszélyes fordulópontja. In: 
Magyar Szemle, 8. évf. 1999/11–12. 110–134.; Czettler Antal: A mi kis élethalál kérdéseink. A magyar 
külpolitika a hadba lépéstől a német megszállásig. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2000. 266–318. 
59 Andreides Gábor: Fegyverszünettől a megszállásig: az olaszországi események magyarországi hatása 
1943–1944-ben. In.: Múltunk, 55. évf. 2010/2. 208–229. (a továbbiakban: Andreides, 2010.) 
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Wilhelmstrasse és Magyarország című klasszikus gyűjtemény60, ahogy a szerző írja, 

olasz pandanját jelentő háromkötetesre tervezett munka eddig megjelent első két kötete 

(A Palazzo Chigi és Magyarország – Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról 

I–II.61) a Gömbös-kormánytól a Szovjetunió elleni hadüzenetig vezeti végig az olvasót 

Magyarország történetén, az olasz diplomáciai iratok tükrében. A két ország 1945 utáni 

kapcsolattörténetének feltárását (1956-ig) pedig Csorba László akadémiai doktori 

értekezésében végezte el 2010-ben62.  

  

 

1.5. A témával kapcsolatos külföldi szakirodalom 

 

Ahogy a magyar szakirodalomban szinte alig jelenik meg az Olasz Szociális Köztársaság 

időszaka, az olasz történeti munkákban is csak elszórtan találunk említést az 1943 és 1945 

között Magyarországon történt eseményekről. A korszakot tárgyaló olasz 

forráskiadványok (legjelentősebb közülük a monumentális Documenti Diplomatici 

Italiani63) alig tartalmaznak magyar vonatkozású anyagokat, s a Budapesten székelő olasz 

követségek története is csak elvétve tűnik fel az Olasz Szociális Köztársaság történetéről 

keletkezett bőséges szakirodalomban. Ilyen üdítő kivétel Marino Viganò 1991-ben 

megjelent munkája64. Az RSI diplomáciatörténetének átfogó rekonstrukciójára 

vállalkozó grandiózus műben a szerző számot ad a Salòi Köztársaság 

külügyminisztériumának megalakulásáról és felépítéséről, s forrásról forrásra haladva 

mutatja be az állam nemzetközi kapcsolatait. A Magyarországnak szentelt 15 oldalban 

tömören felvázolja a budapesti olasz követségek történetét, majd Magyarország német 

megszállása után a budapesti fasiszta delegáció működésének fontosabb állomásait. 

Viganòval szemben Giuseppe Brusasca ugyanezt az időszakot a Déli Királyság 

                                                
60 Ránki – Pamlényi – Tilkovszky – Juhász (szerk.): A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német 
diplomáciai iratok Magyarországról. 1933–1944. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968. (a továbbiakban: 
Wilhelmstrasse, 1968.) 
61 Réti György: A Palazzo Chigi és Magyarország – Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról. 
(a Gömbös-kormány időszakában), 1932–1936. I. köt. Hungarovox, Budapest, 2003.; A Palazzo Chigi és 
Magyarország – Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról. II. köt. A Darányi-kormány 
megalakulásától a Szovjetunió elleni hadüzenetig (1936–1941). Hungarovox, Budapest, 2007.  
62 Csorba László: A római követ jelenti... A magyar–olasz kapcsolatok története 1945–1956. Elérhető 
online: http://real-d.mtak.hu/538/4/dc_252_11_doktori_mu.pdf (a továbbiakban: Csorba, 2010.) 
63 Pastorelli, Pietro (szerk.): Documenti Diplomatici Italiani. Decima Serie (1943–1948) Vol. I. 9 
settembre 1943 – 11 dicembre 1944. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Róma, 1992.; Di Nolfo, 
Ennio (szerk.): Documenti Diplomatici Italiani. Vol. II. 12 dicembre 1944 – 9 dicembre 1945. Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Róma, 1992. 
64 Viganò, 1991. 250–265.  
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szempontjából vizsgálja, rövidebb fejezetet szentelve a királyi követség magyarországi 

viszontagságainak ismertetésére, a Kállay-kormány jószándékú erőfeszítéseiről is meleg 

szavakban emlékezve meg65. 

A magyar nyelven megjelent olasz szakirodalomban szintén csak elvétve találunk 

írásokat a Salòi Köztársaság időszakáról. Ilyen Candiano Falaschi Az olasz fasizmus 

végnapjai című, nálunk 1975-ben megjelent könyve66, valamint Federico Chabod 

Olaszország történetét 1918-tól 1945-ig tömören, összefoglaló igénnyel bemutató 

monográfiája67. Lényegében megállapítható, hogy ha valaki az RSI 18 hónapos 

működéséről vagy annak előzményét jelentő fegyverszüneti tárgyalásokról szeretne 

mélyebben tájékozódni, annak olasz, angol vagy német nyelven megjelent 

szakirodalomhoz kell fordulnia. A legutóbbi időben napvilágot látott munkák új 

látószögéről, s általánosságban az olasz szakirodalom problematikájáról a harmadik 

alfejezetben már szóltam. Mindezt néhány, a disszertáció elkészítésében kulcsfontosságú 

szerepet játszó külföldi szakmunka rövid bemutatásával egészíteném ki. Az ismertetést 

érdemes Elena Aga-Rossi, az olasz kiugrás és a fegyverszüneti szerződés aláírásának 

körülményeiről írt munkájával kezdeni68. Az aquilai egyetem docense 1993-ban publikált 

könyvében értékes megállapításokat tesz a Mussolini bukásától a fegyverszünet 

nyilvánosságra kerüléséig tartó 45 napról, jól érzékeltetve a számtalan tévedést és 

félreértést a szövetségesek és az olaszok részéről egyaránt. Nem tartózkodik a király és 

köre fölötti szigorú ítélet kimondásától sem, azzal kapcsolatban, hogy a sorsdöntő 

pillanatban magára hagyták a népet, a hadsereget és a fővárost. A monográfia másik 

érdeme, hogy részletes jegyzetapparátusa útmutatóul szolgált a témában való mélyreható 

tájékozódásban, mivel olasz levéltári forrásoktól kezdve angol és amerikai kútfőkön át, 

angolszász és olasz történeti munkákat, valamint a memoárirodalmat is felhasznált a mű 

elkészítéséhez.  

Az angol és a német történészek érdeklődését az 1943 és 1945 közötti időszak már 

viszonylag korán felkeltette. Frederick William Deakin, az Oxfordi Egyetem professzora 

a témával foglalkozók számára azóta is meghatározó művét 1962-ben publikálta69. A 

                                                
65 Brusasca, Giuseppe: Il Ministero degli Affari Esteri – Al servizio del popolo italiano (1943–1949). 
Ministero degli Affari Esteri, Róma, 1949. 71–75. (a továbbiakban: Brusasca, 1949.)   
66 Falaschi, Candiano: Az olasz fasizmus végnapjai. Kossuth Kiadó, Budapest, 1975. 
67 Chabod, Federico: Olaszország története 1918–1945. Gondolat Kiadó, Budapest, 1967. 
68 Aga-Rossi, Elena: Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943. Il Mulino, 
Bologna, 2003. (a továbbiakban: Aga-Rossi, 2003.) 
69 Deakin, Frederick William: La brutale amicizia. Mussolini, Hitler e la caduta del fascismo italiano. 
Einaudi, Torino, 1990. (a továbbiakban: Deakin, 1990.) 
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munka nagy erénye, hogy első alkalommal használt (az angolszászok kezébe került) 

német forrásokat, hogy bemutassa a német–olasz szövetség – 1942 őszétől a háború 

lezárásáig húzódó – krízisét. Igaz, a kérdést kizárólag diplomáciai szempontból vizsgálta, 

így a műből elmaradt a társadalom, a gazdaság, a kultúra és a katonai szempontok 

bemutatása, amit azonban azóta több rangos amerikai, angol és német történész egészített 

ki, többek között amerikai (például Albert N. Garland és Howard McGaw Smyth70), 

német (Nicola Cospito és Hans Werner Neulen71) vagy éppen olasz források alapján 

(Philipp Morgan72). 

 

 

1.6. Források és forrásvidékek 

 

A tárgyalt időszakból az olaszországi magyar követségekről és konzulátusokról töredékes 

hazai információk állnak rendelkezésre, legalábbis a két ország diplomáciatörténetének 

tekintetében.  

Az olasz belpolitikai fordulat után Rómán73 kívül Triesztben74, Fiumében75, 

Velencében76 és Milánóban77 működtek különböző körülmények között magyar 

delegációk. Fontos elöljáróban megjegyezni, hogy a Római Követség Máriássy Zoltán 

hazarendelésével 1943. október 8-án lényegében megszűnt létezni. Az olasz fővárosban 

hátrahagyott két tisztviselőt, akikre a konzuli ügyeket bízták, a helyi hatóságok még a 

diplomáciai testület tagjaiként sem ismerték el őket78. A magyar követség hivatalos 

székhelyét – az olasz államapparátus északra telepítésekor – Velencében jelölték ki, ahol 

a folytonosságot Óvári Papp Gábor személye jelentette. A Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltárában fennmaradt anyagokból79 jól kitűnik, hogy a kirendeltségek 

                                                
70 Garland, Albert N. – McGaw Smyth, Howard: Sicily and the Surrender of Italy. Office of the Chief of 
Military History, Dept. of Army, Washington, 1965. (a továbbiakban: Sicily and the Surrender, 1965.) 
71 Cospito, Nicola – Werner Neulen, Hans: Salò–Berlino: l’alleanza difficile. La Repubblica Sociale 
Italiana nei documenti segreti del Terzo Reich. Mursia, Milánó, 1992. 
72 Morgan, Philipp: The Fall of Mussolini: Italy, the Italians and the Second World War. Oxford 
University Press, Oxford, 2007. 
73 MNL OL K 99, Római Követség 1920–1944. 
74 MNL OL K 137, Trieszti Konzulátus 1926–1944 [–1946] 
75 MNL OL K 116, Fiumei Konzuli Kirendeltség 1922–1945. 
76 MNL OL K 138, Velencei tb. Konzulátus és Követség 1925–1945. 
77 MNL OL K 127, Milánói Konzulátus majd Főkonzulátus 1923–1945. 
78 „(...) non possono essere considerati appartenenti al C. D. [ Corpo Diplomatico – K. M.] e come tali 
inscritti nell’elenco ufficiale del C.D. (...) „ In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. 
Fasc. 5.3. Legazione d’Ungheria a Roma. 1944. április 27.  
79 Továbbá MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó 1943 23. tétel Olaszország 23/1/a Róma – 
másolatok, MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó 1943 23. tétel Olaszország 23/1/b Konzulátusok 
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szervezetileg és szerkezetileg egyaránt radikális változásokon mentek át 1943 őszén. A 

követségek és szerepük – az olaszországi változásokkal és a két ország kapcsolatának 

átalakulásával párhuzamosan – átsúlyozódtak, ügymenetük visszaépült, feladatkörük 

beszűkült, s többnyire csak a legszükségesebb tevékenységek elvégzésére 

(útlevélkérelmek, házassági ügyek, etc.) szorítkoztak. Néhány kútfőtől eltekintve, melyek 

hosszabb terjedelemben számolnak be Észak-Olaszország belpolitikai helyzetéről, 

árnyalt képet festve a köztársaság lakosságát érzékenyen sújtó állapotokról (közlekedési 

anomáliák, élelmezési gondok, hivatalos szervek túlkapásai, etc.), a források hallgatnak 

a két ország külkapcsolati viszonyairól80. E tekintetben némi változás 1944 augusztusától 

tapasztalható, amikor is Magyarország – több mint 10 hónappal Salò elismerése után – 

meghatalmazott minisztert küldött az Olasz Szociális Köztársaságba Szabó László volt 

római katonai attasé személyében. Radikális fordulatot csak a nyilas kormány hatalomra 

kerülése hozott. 1944 októberétől a forrásokban megjelenik a külügyi kapcsolatok 

rendezésének igénye81, amely olyan témákban ölt testet, mint Szálasi tervezett látogatása 

Mussolininél, vagy az újraindítani kívánt olasz–magyar cserediák program.  

A két ország kapcsolatáról valló itthon fellelhető források tehát egy hosszabb 

tanulmány elkészítésére adhattak volna lehetőséget, de disszertáció írására semmiképp.  

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található dokumentumok 

felkutatása, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban fellelhető, a Fasiszta Nagytanács 

Mussolinivel szembefordult tagjai ellen lefolytatott veronai per magyarországi 

megítéléséről szóló sajtóanyagok áttekintése, valamint a vonatkozó szakirodalom 

feldolgozása után a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj nyújtott a vizsgálódásban való 

továbblépéshez lehetőséget. Az olasz főváros külügyi levéltárában (Archivio Storico del 

Ministeri degli Affari Esteri) a vártnál bőségesebb irat-együttesre bukkantam, ezért a kint 

töltött hónapok zöme a közvetlenül a kutatáshoz kapcsolódó, több mint 1400 oldalnyi 

kútfő feltárásával, majd rendezésével telt. A források egyfelől megörökítik az RSI 

területén (Róma, Milánó, Velence) működő magyar külképviseletek tevékenységét, 

                                                
– másolatok, MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó 1944 23. tétel Olaszország 23/1/a Velence – 
másolatok, MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó 1944 23. tétel Olaszország 23/1/b Konzulátusok 
– másolatok, MNL OL K 58, Miniszter Kabinetje, 17. csomó 1938–1944. III /2. tétel Magyarországi 
diplomáciai testületek ügyei. Ez utóbbi csomó – a várakozásaimmal ellentétben – nem tartalmazott 
lényegi információt az általam vizsgált időszakkal kapcsolatban.  
80 Ez állapítható meg a milánói, a velencei és a fiumei konzulátusok irataiból. Lásd: MNL OL K 116, 
Fiumei Konzuli Kirendeltség 1922–1945. a/Iratok 2–8. csomók; MNL OL K 127, Milánói Konzulátus 
majd Főkonzulátus 1923–1945. 237. csomó 72. tétel; MNL OL K 138, Velencei tb. Konzulátus és 
Követség 1925–1945. 6. csomó 1944-1945 2. tétel 
81 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945. 
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másfelől pontos képet adnak az 1943 ősze és 1945 március között Magyarországon zajlott 

eseményekről, így a Salòi Köztársaság elismerése körüli huzavonáról, az egymással 

párhuzamosan működő királyi és fasiszta követségek történetéről, a német megszállás 

konzekvenciáiról, a fasiszta követek és az ország vezetői (Horthy, Kállay, Szálasi) közt 

lezajlott megbeszélésekről. Az Olasz Szociális Köztársaság külügyi, belügyi, gazdasági, 

sajtó és kulturális osztályaihoz beérkező dokumentumok között követi jelentések, 

követutasítások, megbízólevelek, gazdasági és kereskedelmi ügyeket érintő iratok, 

korabeli újságcikkek és a királyi követség tagjainak kihallgatási jegyzőkönyvei is 

fennmaradtak. Emellett az olasz levéltári forrásokban sokszor felbukkanó, ún. Abele-ügy 

is röviden ismertetésre kerül. Abele Egon, az egykori milánói főkonzul német-ellenes 

tevékenységével, majd 1944. október 21-i szökésével támasztott kellemetlenséget a 

magyar és az észak-olasz külügyi szerveknél82.  

A levéltári forrásokon túl, a Rómában található könyvtárak, magán- és 

közgyűjtemények révén (Biblioteca Nazionale centrale di Roma, Fondazione Istituto 

Gramsci, Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Biblioteca di Storia Moderna e 

Contemporanea) hozzáférhetővé vált az itthonról beszerezhetetlennek tűnő gazdag olasz 

történeti- és memoárirodalmi anyag. A szakirodalomhoz kapcsolódó gyűjtőmunka 

helyszínei ausztráliai tartózkodásom során tovább bővültek: ugyanis meglepő módon 

Melbourne városa is tekintélyes könyvészeti gyűjteménnyel rendelkezik a téma 

vonatkozásában (University of Melbourne Library, State Library of Victoria), nem 

beszélve az amerikai levéltári forrásanyagokra épülő angol nyelvű szakirodalomról, mely 

nélkül az Olaszország háborúból való kiválásának folyamatát bemutató fejezet 

meglehetősen egyoldalú maradt volna.  

A már javában folyó kutatásnak nagy lendültet adott a Dr. Csorba László szíves 

segítségének köszönhetően birtokomba jutott egy kiadatlan és történeti kutatásban eddig 

fel nem használt visszaemlékezés83, melyet a magyarországi királyi követség vezetője, 

Carlo De Ferrariis84 készített 1945 áprilisában85, közvetlenül hazatérése után. A több mint 

                                                
82 MNL OL K 84, Berni Követség, 1943–1944. 304. csomó, A/levelezések. 1, Bakách-Bessenyey György 
félhivatalos levelezése. 
83 Ezúton is szeretném megköszönni Dr. Csorba László segítségét. 
84 De Ferrariis Salzano, Carlo (Nápoly, 1905. augusztus 20. – Nápoly, 1985. augusztus 24.): olasz 
diplomata. Politikatudományi és jogi diplomát szerez, majd katonai szolgálatot teljesít. 1932-ben 
önkéntesként lép a külügyminisztérium szolgálatába. 1942 márciusától Budapesten a követség első 
titkára, majd az olasz követség kettészakadása után megbízott ügyvivőként működik letartóztatásáig. A 
háború után is a külügyminisztérium szolgálatában áll egészen 1971-ben történő nyugdíjazásáig. 
85 De Ferrariis Salzano, Carlo: Storia di una missione straordinaria. Budapest, Legazione d’Italia, 28 
settembre 1943 – Roma, Ministero Affari Esteri, 8 febbraio 1945. (a továbbiakban: De Ferrariis, 1945.) 
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kétszáz oldalas, írógéppel írt memoár első fele a követség történetéről ad részletes 

beszámolót 1943 késő nyara és hazánk német megszállása között. De Ferrariis 

memoárjának kontrolljaként jól használhatónak bizonyultak az olasz levéltárban fellelt 

források (nem kevésbé más visszaemlékezések), ugyanakkor ennek fordítottja is igaz: 

számos forrás nem, vagy csak kevéssé lenne érthető (történeti elemzés számára 

kiaknázható) a memoár nélkül. Tehát a fellelt források és a visszaemlékezés között 

nemhogy nem tapasztalható disszonancia, hanem egymás komplementereiként 

működtek. A műnek köszönhetően sikerült kiegészíteni azokat a követségek és a két 

ország kapcsolatairól szóló, rendelkezésre álló elemeket, amelyek csak utalásszerűen 

szerepeltek – a jelentés műfajából adódóan is – a rövidre (és tényszerűre) szabott követi 

üzenetváltásokban. Összességében megállapítható, hogy a visszaemlékezés egyfelől 

gyümölcsözően hatott a módszertanilag megalapozottnak tekinthető extrapoláció 

határainak kitágításában, másfelől ennek köszönhetően a levéltári forrásokból (vagy a 

történelem lapjairól) jól ismert olasz és magyar szereplők intézményi uniformisukból 

kiléphettek, új megvilágítást nyertek egyéni motivációik és döntéseik. Mindez a magyar 

külpolitikai lépések (történetkutatás által) jobban feltárt indítékaival és érvelési 

metódusával összevetve, a korszak ismertetése szempontjából is lukratív értelmezési 

előnnyé válhatott számomra.  

A De Ferrariis memoár egyedülálló történeti értékkel bír. Számos olyan eseményről 

ad számot – így például a Ghyczy Jenővel, Szentmiklósy Andorral86 és Szinyei Merse 

Jenővel87 folytatott magánbeszélgetéseiről –, melyről egyértelmű, biztonsági okoknál 

fogva nem maradhatott fenn más forrás. A királyi követség vezetője a magyar történelem 

olyan fontos kereszteződéseiben volt jelen, mint a magyar politikusokat is döntés elé 

állító olasz kiugrás vagy Magyarország német megszállása. Így az események 

ismertetésekor azokban az esetekben is a visszaemlékezésre támaszkodtam, ha más forrás 

(kontrollként) nem állhatott rendelkezésemre. Amíg újabb kútfők nem kerülnek elő, erre 

a memoárjára kell hagyatkoznom.   

                                                
86 Szentmiklósy Andor (Budapest, 1893.október 6. – Dachau, 1945. február 10.?): diplomata, politikus. 
Diplomáciai karrierjét a bécsi és a prágai követségeken kezdi, majd 1923 és 1928 között a 
külügyminisztérium gazdaságpolitikai osztályán teljesít szolgálatot. 1942–1943 között a 
külügyminisztérium politikai osztályának vezetője, 1943 júliusától 1944 áprilisáig a külügyminiszter 
állandó helyettese. Meghatározó személyisége a háborúból való kiválást sürgető, németellenes 
politikának. E törekvés jegyében irányítja az ún. béketapogatózási műveleteket. 
87 Szinyei Merse Jenő (Budapest, 1888. december 7. – Budapest, 1957. szeptember 8.): politikus, 
miniszter. 1918-tól tisztviselő a Vallás és Közoktatási Minisztériumban. 1925-ben Klebelsberg Kunó 
miniszter személyi titkára, majd miniszteri osztálytanácsos. 1942 júliusától 1944. március 22-ig vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. 
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A memoár stílusa egyfelől komoly klasszikus műveltséggel és pontos helyzetelemző 

képességgel rendelkező emberre vall, másfelől irodalmi értékkel is felruházza a művet. 

Így tehát bevallhatom, tudatos döntés volt részemről a forrás „beszéltetése”, nem utolsó 

sorban azért, hogy némi élvezetet is nyújtson a De Ferrariishoz képest szerényebb írói 

képességekkel rendelkező szerző sorainak olvasása.  

De Ferrariis memoárján túl meg kell említenem az olyan politikusok vagy magas 

beosztású személyek vallomásait is, amilyen magyar részről Kádár Gyula88, Ujszászy 

István89 vagy Kállay Miklós90 voltak, miközben a disszertáció elkészítéséhez felhasznált 

visszaemlékezések szerzőinek sorában éppúgy megtaláljuk a fasiszta éra vezetőit (Benito 

Mussolini91, Galeazzo Ciano92 egykori külügyminiszter, Piero Pisenti, az RSI 

igazságügyi miniszterét93), Mussolini budapesti, majd berlini követét (Filippo Anfuso) 

vagy az olaszok háborúból való kiválásában főszerepet játszó magasrangú politikusokat 

és tábornokokat (Badoglio marsall, Giacomo Carboni94, Giacomo Zanussi95). A levéltári 

források között (néhol) tátongó hiányok kitöltéséhez ezek az emlékiratok – megfelelő 

forráskritika mellett – szintén fontos dokumentumokként szolgáltak. 

A felhasznált forráskiadványok közül a már említett A Wilhelmstrasse és 

Magyarország96 című dokumentum-gyűjteményt emelném ki, mely értékes 

információkat szolgáltatott a Salòi Köztársaság és a németek kívánalmai között a maga 

kiútját kereső Kállay-kormány törekvéseiről.  

                                                
88 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. I–II. Tények és Tanúk. Magvető Kiadó, Budapest, 1978. 
(a továbbiakban: Kádár, 1978.) 
89 Haraszti György (szerk.): Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. 
osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írt feljegyzései. Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára – Corvina, Budapest. 2007. (a továbbiakban: Ujszászy, 2007.) 
90 Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam. 1942–1944. I–II. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 2012. (a továbbiakban: Kállay, 2012.) 
91 Susmel, Edoardo – Susmel, Duilio (szerk.): Opera Omnia di Benito Mussolini. XXXII. Dalla 
liberazione di Mussolini all’epilogo della Repubblica Sociale Italiana (13 settembre 1943 – 28 aprile 
1945). La Fenice, Firenze, 1960.   
92 Ciano, Galeazzo (Livorno, 1903. március 18. – Verona, 1944. január 11.): olasz politikus, 
külügyminiszter, Mussolini veje. 1930-ban veszi feleségül a Duce lányát, Eddát. 1935-ben sajtó- és 
propagandaügyi miniszter, 1936-tól külügyminiszter. Menesztése után a vatikáni olasz nagykövetség 
vezetője. 1944-ben a veronai per során halálra ítélik és kivégzik. Életéről lásd részletesebben: Ciano gróf 
naplója. Ármádia Kiadó, Budapest. 1999. (a továbbiakban: Ciano, 1999.) 
93 Pisenti, Piero: Una repubblica necessaria (RSI). Volpe, Róma, 1977. (a továbbiakban Pisenti, 1977.) 
94 Carboni, Giacomo (Reggio nell’Emilia, 1889. április 29. – Róma, 1973. december 2.): olasz tábornok, 
1943 augusztusa és szeptembere között a SIM (Servizio Informazioni Militare), azaz a Katonai 
Információs Szolgálat vezetője.  
95 Zanussi, Giacomo (Aviano, 1895. ? – Milánó, 1952. augusztus 29.): olasz brigádtábornok, a vezérkari 
főnök helyettese, a kiugrási tárgyalások egyik megbízottja. Fontosabb életrajzi műve: Guerra e catastrofe 
d’Italia. Corso, Róma, 1945. 
96 Wilhelmstrasse, 1968. 
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Végül, de nem utolsó sorban pedig röviden meg kell, hogy említsem azokat a német 

forrásokat, melyeket Dr. Dévényi Anna a Német Külügyminisztérium Levéltárában 

folytatott kutatásai során gyűjtött és rendelkezésemre bocsátott97, melyek néhány ponton 

további segítséget nyújtottak az olasz követi jelentések és visszaemlékezések történeti 

hitelességének alátámasztásához. 

Ezen az alapon vélem kimondhatni, hogy sikerült szélesítenem és időben 

kitágítanom az olasz–magyar diplomáciai és politikai kapcsolatok dokumentáris alapját, 

valamint eseménytörténetét98. 

 

 

1.7. Kutatói megfontolások 

 

A disszertáció írása közben a szerzőnek több hívogató csábításnak ellent kellett állnia, s 

alapos szakmai megfontolások alapján döntést hoznia. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában fellelhető Máriássy-féle 

jelentések biztos alapot nyújthattak volna a kutatás korszakhatárainak kitágításához. Az 

iratmennyiség (és nem kevésbé annak értéke) azonban egyfelől elegendő muníciót 

jelenthet egy újabb disszertáció vagy monográfia írásához, másfelől a római magyar 

követ jelentései elmozdították volna a fókuszt a hasonlóképpen gazdag, és itthon 

lényegében ismeretlen olasz forrásokról, s valljuk be, magáról a kutatni kívánt témáról is. 

Érdeklődésem középpontjában az első pillanattól kezdve az Olasz Szociális Köztársaság 

és Magyarország diplomáciai kapcsolatai álltak, így az 1943 ősze előtt történt 

eseményeket szándékosan csak felvillantani kívánom az írás elkövetkező fejezeteiben, 

jobbára azok következményeit tárva az olvasó elé. Ez alól egyedül az olasz kiugrás 

története képez kivételt, melynek bemutatásának indokait már korábban részleteztem.  

Mint ismeretes, a németek gyámkodásával lábra állított államok sorát nem a Salòi 

Köztársaság nyitja meg. A Vichy-kormány vagy a Tiso-kabinet lehetőséget kínált volna 

az Olaszországban kialakult helyzettel való összehasonlító kutatás elvégzésére. Ehhez 

azonban részemről (sajnálatos módon) hiányzik a francia és a szlovák nyelv ismerete, a 

feladatot így hát egy ilyen talentumokkal bíró történészre hagyom. Hozzáteszem, hogy 

                                                
97 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (továbbiakban: PAAA) 
98 Itt szeretném megjegyezni, hogy a fordításokat, ahol nem én végeztem, külön jelezni fogom. Egyúttal 
megköszönöm Popovics Andrea [a továbbiakban P. A.] szíves segítségét is, aki a fordításban nyújtott 
szakmai segítséget.  



39	  
	  

bár az Olasz Szociális Köztársaság létének megértését segítené, az olasz–magyar 

kapcsolatok szempontjából kevésbé releváns eredményekkel kecsegtet egy ilyesfajta 

összehasonlító elemzés. 

Tudatos döntés az is, hogy az 1943–1945 közötti időszak eseményeinek 

ismertetésekor a nagypolitikai összefüggések csak utalásszerűen jelennek meg. Egyfelől 

azért határoztam így, mert a nemzetközi viszonylatokat a szakirodalom már mélységeiben 

feltárta, másfelől a szöveg – hosszasabb magyarázatok nélkül is – végigvezeti az olvasót 

a háborúban az 1942–1943 fordulóján elinduló változásoktól, Mussolini leváltásán és újra 

pozícióba kerülésén, majd Magyarország megszállásán át, a szovjetek feltartóztathatatlan 

előrenyomulásáig, mely kiszorította Magyarországról a fasiszta olasz követséggel 

egyetemben a Szálasi-kormányt is. A nemzetközi helyzet változását az egyes kormányok 

mozgásszabadságának csökkenése, majd kényszerpályára állása, végeredményben pedig 

bukása körülményeinek bemutatásával érzékeltetem.  
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II. A JANUS-ARCÚ ÁLLÁS ÉS OLASZORSZÁG RÉSZEKRE 

SZAKADÁSA	  

 

 

2.1. Mussolini és a fasiszta rendszer bukása 

	  

A Ducét és rendszerét támogató réteg 1943 derekára jelentősen megcsappant99. Bukása 

mögött azonban mégsem elsősorban a tömegek, munkások és diákok (egyébként jelentős 

és váratlan) 1942–1943-as megmozdulásai vagy az antifasiszta pártok újjáéledése állt, 

hanem az egymást átfedő fasiszta és monarchista „puccsok”. Személyesen Vittorio 

Ambrosio100 vezérkari főnök, Pietro d’Acquarone herceg, a király személye körüli 

miniszter és más magas beosztású katonai tisztségviselők kezdeményezték az ország 

háborúból való kivezetését, de a magasabb politikai körökből kiinduló akció kulcsát 

valójában a király megnyerése jelentette. Viktor Emánuel az utolsó pillanatig kivárt, 

nehezen szánta el magát a döntésre101. A harcok ekkor már az ország belterületén 

                                                
99 „Talán túlzás lenne azt állítani – írja Philipp Morgan történész –, hogy Mussolini bukását a 
szövetségesek sikeres bombázása okozta. Azt azonban állíthatjuk, hogy a bombázással szembeni 
védtelenség érzete – tetézve az élelmezési anomáliákkal – növelte a Ducével szembeni elégedetlenséget. A 
bombázás végleg egyértelművé tette, hogy a háború nem máshol folyik, hanem otthon. Mivel az óvóhelyek 
száma nem volt elegendő, Mussolini már a háború elején elrendelte a városok evakuálását. Igaz, a 
gazdagoknak ez nem jelentett más, mint átköltözni vidéki villáikba, és egy kicsit korábban megkezdeni a 
nyári szünetet, ez az alsóbb osztályoknak komoly problémát okozott. A kevésbé tehetőseknek nem volt 
hova menniük, s ha találtak is vidéken szállást, a városi lakás bérét továbbra is fizetniük kellett. Tehát az 
evakuáció miatt a város »vidékre költözött«, miközben a munka miatt a lakosok város függősége 
fennmaradt, de fonák módon az élelmezés miatt a vidéktől való függés is megjelent. A rendeletek 
értelmében a befogadó családoknak kellett ellátnia az evakuáltakat. Az államilag kirendelt fejadag 
azonban olykor hónapokat késett, és a parasztok által termelt élelem önmaguk ellátásához is kevésnek 
bizonyult. A kényszerű együttélés feszültségekhez vezetett; sok helyütt felkelésekre és tüntetésekre került 
sor. Ráadásul Mussolini egyetlen lebombázott várost sem látogatott meg, s a nép ezt az iránta érzett 
szolidaritás hiányaként élte meg (...) A vezér és a nép közötti távolság egyre nőtt.” In.: Morgan, Philip: 
The Fall of Mussolini: Italy, the Italians and the Second World War. Oxford, University Press, 2007. 
Ism.: Kindl Melinda. In.: Világtörténet, 33. évf. 2011/3–4. 228. (a továbbiakban: Kindl, 2011.) 
100 Ambrosio, Vittorio (Torino, 1879. július 28. – Alassio, 1958. november 19.): olasz tábornok. 1943 
februárjában Mussolini vezérkari főnökké nevezi ki.   
101 Az egyoldalú megközelítés elkerülése érdekében szeretnék egy lábjegyzet erejéig röviden kitérni 
Viktor Emánuelnek a júliusi fordulatban betöltött vitatott szerepének kérdésére. A témával kapcsolatos 
szakirodalom zömére igaz, hogy a király Mussolini megbuktatásában betöltött szerepét mellékesnek 
állítja be, olyan személyként ábrázolja, aki pusztán az események nyomására, az utolsó pillanatban adja rá 
végső áldását a Duce eltávolítására. Ezzel szemben Attilio Tamaro Due anni di storia című könyvében 
merőben más képet rajzol Viktor Emánuel alakjáról. A mű egyik sajátossága éppen abban rejlik, hogy a 
király kezdeményezéséből eredezteti Mussolini július 25-i bukását. Tamaro szerint az uralkodó már 1943 
januárjában elhatározta, hogy a fasiszta rendszert felszámolja, és hogy visszavonja Mussolini kormányfői 
megbízását. A szerző több dokumentummal is alátámasztja, hogy az uralkodó maga is fontolgatta a 
németekkel való szakítás lehetőségét és módját. Lásd részletesebben erről Tamaro, Attilio: Due anni di 
storia: 1943–45. I. Tonsi, Róma, 1948. 66. (a továbbiakban: Tamaro, I.) A király ez irányú kijelentéseiről 
Mussolini is számot ad. In.: Mussolini, Benito: Storia di un anno. Il tempo del bastone e della carota. 
Mondadori, Milánó, 1944. 69. Idézi: Tamaro, I., 17. Az elmúlt évtizedekben napvilágot látott olasz 
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zajlottak, és az olasz hadsereg minden további sikeres ellenállásra képtelennek bizonyult. 

Egyedül a németekben bízhattak, de ez a remény is szertefoszlott a Hitler és Mussolini 

között július 19-én, Feltrében folytatott megbeszélés után. A Führer ugyanis elzárkózott 

szövetségesének nagyobb erejű támogatásától. A folyamatos katonai kudarcok és a várt 

segítség elmaradása világossá tette az uralkodó számára is, hogy két út van: vagy 

Mussolinival bukik a monarchia is, vagy eloldja magát és „birodalmát”102 a tengelytől. 

Mint ismeretes, ez utóbbi mellett döntött. 

A terv végrehajtásához nem várt szövetségesként jelentkezett a fasiszták egy kicsi, 

de tekintélyes csoportja, mely a kilátástalan helyzet megoldását a Duce hatalmának 

korlátozásában, és a hadsereg vezetésének a király kezébe való visszaadásában látta. Az 

ő kezdeményezésükre került összehívásra július 24-én a Fasiszta Nagytanács ülése103, 

melyen a résztvevők elsöprő többsége Dino Grandi határozati javaslatát fogadta el104. Az 

ülésen „(...) olyasvalami történt, amire a történelemben (…) sem azelőtt, sem azóta nem 

volt példa: egy diktatúrát saját rendszerén belül saját vezető káderei 

megsemmisítettek.”105  

A szombat éjszakába nyúló gyűlés másnapján a Duce magánjellegű meghallgatást 

kért Viktor Emánueltől. Személyi titkárának délután 5 órára sikerült időpontot 

egyeztetnie számára. Eddigre letartóztatásának forgatókönyve már minden részletében ki 

volt dolgozva, de az eredeti koncepció szerint a Ducét csak másnapra várták106; az akciót 

előbbre kellett hozni. Vasárnap délután folyamán Ambrosio, Acquarone107, Senise 

                                                
történelmi munkákban is tapasztalható változás Viktor Emánuelnek az eseményekben betöltött szerepével 
kapcsolatban. (Lásd például: Aga-Rossi, 2003. 61.) Mindezek fényében talán érdemesnek tűnik a jövőben 
némileg árnyalni a Viktor Emánuelről kialakított képet a magyar szakirodalomban is. 
102 A Fasiszta Nagytanács 1936. május 9-én, Etiópia legyőzése után deklarálta az Olasz Birodalom 
létrejöttét. Lásd részletesebben: Ormos Mária – Harsányi Iván: Mussolini–Franco. Pannonica Kiadó, 
Budapest. 2001.  
103 A szervezet utolsó ülésére 1939 decemberében került sor. Itt született döntés arról, hogy Olaszország 
nem vesz részt a háborúban. 
104 A gyűlésen történtekről és annak előzményeiről lásd részletesebben: Ormos, 2000. 530–538.; Deakin, 
1990. 522–649. 
105 Ormos, 2000. 537.  
106 Mussolini 21 évig minden héten hétfőn és csütörtökön 10.30-kor jelent meg a királynál audienciára. 
107 d’Acquarone, Pietro (Genova, 1890. április 9. – Sanremo, 1948. február 13.): olasz politikus és katona. 
1939–1944 között a király személye körüli miniszter. 
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rendőrfőnök 108, Castellano tábornok109 és Cerica,110 a carabinierik111 néhány nappal 

korábban kinevezett új főparancsnoka már az utolsó egyeztetéseket folytatta. A vezérkari 

főnök, egy esetleges fasiszta ellenlépést megelőzendő, utasítást adott a telefonközpontok, 

a fontosabb rádió székházak, a bel- és a hadügyminisztérium épületének elfoglalására, a 

csendőröket pedig a szokásos vasárnapi kimenőjükről visszarendelte kaszárnyáikba. 

Továbbá, a németek lehetséges reakciótól tartva, rendelkezett Róma megerősítéséről is. 

Mussolini érkezésekor már minden készen állt. 

A Duce autója a megbeszélt időpontban kanyarodott be a Villa Savoya kertjébe. A 

miniszterelnök röviden beszámolt az aktuális katonai helyzetről és a gyűlésen történt 

eseményekről a királynak, aki minden kertelés nélkül a lemondását kérte. Az 

audienciának, mely nem tartott tovább fél óránál, csendben lett vége. A szavaknak nem 

sok helye maradt. Mussolinit – miután kilépett a királyi palota kapuján – a carabinierik 

letartóztatták, és a helyi csendőrlaktanyába szállították. Ezzel megkezdődött 48 napig 

tartó kálváriája112. A helyőrségek szabályszerűen kézről kézre adták: megjárta Ponza és 

Maddalena szigeteit, majd a Gran Sasso hegyének egyik turistaházába vitték, ahonnan 

szeptember 12-én a németek szabadították ki, a Tölgyfa hadművelet keretében.  

Megállapítható, hogy Grandiék csupán felgyorsították a már mederben lévő 

események folyását, megkönnyítve Viktor Emánuel számára a Duce eltávolítását: 

többségi szavazatukkal alkotmányos jogalapot teremtettek ehhez113. Sőt bizonyos 

értelemben tompították a király által eszközölt intézkedések élét, s gyengítették a velük 

járó esetleges erőszakos ellenakciók erejét is. A tanács döntése ugyanis tovább 

csökkentette annak a lehetőségét, hogy Mussolini rendszerének visszaállítása érdekében 

az eddigre meglehetősen demoralizálódott párt vagy a Milícia114 ellenlépéseket tegyen.  

                                                
108 Senise, Carmine (Nápoly, 1883. november 28. – Róma, 1953. január 24.): olasz rendőr és prefektus. 
1940–1943-ban az olasz rendőrség főnöke. 1943. szeptember 23-án SS tisztek letartóztatják, először 
Dachauba, majd Hirscheggbe deportálják, ahonnan csak a háború utolsó napjaiban szabadul.  
109 Castellano, Giuseppe (Prato, 1983. szeptember 12. – Porretta Terme, 1977. július 31.): olasz tábornok. 
1943. szeptember 3-án ő írja alá Olaszország nevében a szövetségesekkel kötött fegyverszüneti 
megállapodást. Fontosabb életrajzi művei: Castellano, 1945.; La guerra continua. Rizzoli, Milánó, 1963.  
110 Cerica, Angelo (Alatri, 1885. szeptember 30. – Róma, 1961. április 1.): olasz politikus, a carabinierik 
1943. július 23-án kinevezett parancsnoka. Szeptember 9-én egységeivel harcol a németekkel Róma 
védelmében, majd csatlakozik a partizán mozgalomhoz.  
111 Carabinierik (teljes néven Arma dei Carabinieri vagy Karabélyosok Hadteste): az olasz csendőrség 
elnevezése. Alapvető feladatuk a rendfenntartás.  
112 Mussolini kiszabadításának körülményeiről lásd részletesebben: Ormos, 2000. 543–551.; Deakin, 
1990. 718–731.  
113 Deakin, 1990. 642. 
114 Milícia (olaszul Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; M.V.S.N.): Nemzetbiztonsági Önkéntes 
Hadtest, melyet 1922-ben állított fel Mussolini. A szervezet tagjainak közismertebb neve feketeingesek, 
olaszul camice nere.  
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A várakozásokkal szemben a fasiszták mindennemű ellenállása elmaradt. Számba 

véve ennek okait, több magyarázatot is lelhetünk. Egyfelől a feketeinges milicista 

alakulatok ekkoriban már szigorú fegyelemre voltak nevelve, felsőbb utasítás nélkül soha 

nem léptek volna akcióba. Ilyen parancs azonban nem érkezett a Róma és Tivoli között 

állomásozó önkéntes alakulatokhoz. Mi több, vezetőjük, Galbiati115, értesülve a 

történtekről, azonnal kifejezte a király melletti elköteleződését, tisztségéről pedig 

lemondott, lépésével végképp paralizálva a Milícia lehetséges önálló kezdeményezését. 

Bénítólag hatott továbbá Scorza116, a fasiszta párttitkár és egyben a Milícia tábornokának 

utasítása is, aki megparancsolta helyettesének, Tarabininek117, hogy távirati formában 

menjen elébe bárminemű helyi mozgósításnak, rendeletbe adva a párt helyi titkárainak: 

ne tegyenek semmilyen lépést. Harmadrészről a legismertebb fasiszta vezetőket ekkorra 

már letartóztatták. Csak a két legkeresettebbnek, Pavolininek118 és Farinaccinak119 nem 

sikerült a nyomára bukkanni. Ez utóbbi volt közülük talán az egyetlen, aki 

ellenlépésekben gondolkodott. Visszaemlékezésében beszámol arról, hogy még az 

éjszaka folyamán 30 SS tisztet kért Dollmann ezredestől120, hogy segítségükkel a Milícia 

élére állva, letartóztathassa az „árulókat”, és kiszabadíthassa Mussolinit. Farinacci 

elbeszélése szerint Dollmann ugyan kötélnek állt volna, de Mackensen nagykövet121 

lefújta az akciót, Farinaccit pedig katonai uniformisban föltette egy Németország felé 

tartó repülőre. 

A Badoglio marsall vezetésével megalakított katonai kormány gyors léptekkel látott 

neki a fasizmus intézményrendszerének jogi lebontásához. A kabinet egyik első 

rendelkezése értelmében a Milíciát beolvasztotta a hadseregbe. A július 27-én tartott első 

minisztertanácsi ülésén beszüntette a fasiszta párt és Nagytanács működését, feloszlatta 

                                                
115 Galbiati, Enzo Emilio (Monza, 1897. május 23. – Solbiate, 1982. május 23.): olasz tábornok. 1919-ben 
csatlakozott a fasiszta mozgalomhoz. 1941-ben nevezik ki a Milícia vetőjévé. 
116 Scorza, Carlo (Paola, 1897. június 15. – San Godenzo, 1988. december 23.): olasz politikus és 
újságíró. A Mussolini alapította Nemzeti Fasiszta Párt utolsó párttitkára és a Milícia helytartó tábornoka 
(luogotenente generale). 
117 Tarabini, Alessandro Marcellino (Cosio Valtellino, 1894. szeptember 15. – Róma, 1949. május 25.): 
olasz politikus és katona. A Nemzeti Fasiszta Párt utolsó helyettes párttitkára. 
118 Pavolini, Alessandro (Firenze, 1903. szeptember 27. – Dongo, 1945. április 28.): olasz fasiszta 
politikus. A július 25-i fordulat után a Salò területén újjászervezett Köztársasági Fasiszta Párt főtitkára. A 
partizánok Mussolinivel együtt Dongo közelében végezik ki. 
119 Farinacci, Roberto (Isernia, 1892. október 16. – Vimercate, 1945. április 28.): olasz politikus, újságíró, 
intranzigens fasiszta. 1925 és 1926 között a Nemzeti Fasiszta Párt (PNF) titkára.  
120 Dollmann, Eugen (Regensburg, 1900. augusztus 8. – München, 1985. május 17.): német diplomata, az 
SS magas beosztású tisztje, Hitler tolmácsa. 1938 és 1944 között a németek megbízottjaként 
tevékenykedik Rómában.   
121 von Mackensen, Hans Georg (Berlin, 1883. január 26. – Konstanz, 1947. szeptember 28.): német 
politikus és katona. 1933–1937 között budapesti, majd 1938–1943 között római nagykövet. 
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a rendszer álképviseleti szervét, a fasciók és a korporációk kamaráját, s egészen a háború 

végéig megtiltotta új pártok létrehozását. A Nemzeti Fasiszta Párt122 tagjait besorozták a 

hadseregbe, és ezzel párhuzamosan különleges bizottságok keretében megindult az elmúlt 

21 év során történt vagyonosodások felülvizsgálata is. Az augusztus 5-én tartott második 

minisztertanácson elrendelték az eddig használatos megnevezések és titulusok eltörlését, 

és megindították a törvényekből „(...) az olasz szellemi és jogi tradícióknak meg nem 

felelő rendelkezések eltávolítását.”123 Intézkedtek a fasiszta ifjúsági szervezetek 

fölszámolásáról, és felülvizsgálták a politikai foglyok ügyét.  

Mussolini „lemondásáról” és Badoglio marsall kinevezéséről a rádió már július 25-

én este ¾ 11-kor hírt adott, ami villámgyorsan elterjedt Olaszország szerte. Az utcára 

tóduló, ünneplő tömeg a királyt és Badogliót éltette. A békésnek induló megmozdulások 

sok helyütt a fasiszta intézmények rongálásába torkollottak, több helyen lövöldözésekre 

is sor került. A rend az ostromállapot kihirdetése következtében másnap délre helyreállt 

Rómában. A kezdeti öröm azonban gyorsan alábbhagyott, amikor nyilvánvalóvá vált 

mindenki számára, hogy a Duce bukása nem jelenti egyben a háború végét is. A 

kiábrándultsággal párosuló bizonytalanságot tovább fokozta a váltásnak az új kormány 

intézkedései révén kirajzolódó átmeneti jellege is. Úgy tűnt, hogy a Mussolini 

megbuktatását kitervelő csoport elgondolásai eddig terjedtek.  

 

 

2.2. Az első tapogatózások 

 

Az „égető” belügyek rendezése mellett a legsürgetőbb feladat a külpolitikai irányvonal 

kérdésének eldöntése volt. Az új kormány előtt három választási lehetőség állt a háború 

befejezésére124. Az első alternatívát a németekkel való azonnali szakítás, s ezzel 

párhuzamosan a szövetségesekkel való kapcsolatfelvétel jelentette volna. A Grandi által 

szorgalmazott elképzelés azonban nem talált támogatásra magasabb politikai körökben, 

két okból sem. Egyfelől Olaszország katonailag nem volt felkészülve arra, hogy egyedül, 

                                                
122 A Nemzeti Fasiszta Pártot (olaszul Partito Nazionale Fascista; PNF) 1921-ben alapította Mussolini. A 
Duce és a hadsereg közötti alku értelmében a párt nem vehetett fel tagjai közé katonákat. Erről római 
követünk, Máriássy is tudósít: „Egyidejűleg intézkedése volt a kormánynak a volt federációs párttitkárok, 
helyettes párttitkárok, gyári és üzemi bizalmiak és a feloszlatott fascista párthoz tartozó szervezetek 
beosztottjainak azonnali katonai szolgálatra való behívása és a fascista egyetemi hallgatók milíciájának 
feloszlatása.” In: MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. 1943. Olaszország. Róma, 
1943. augusztus 6. Máriássy Ghyzynek. 
123 Az intézkedésekről a korabeli források is beszámolnak. Lásd: Uo. (158/pol.-1943.) 
124 Aga-Rossi, 2003. 61. 
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angolszász segítség nélkül oldja el magát egyre kényelmetlenebbé váló szövetségesétől. 

Másfelől ez a lépés nyílt szembefordulást jelentett volna mind Badoglio, mind a király 

részéről az eddig vezetett külpolitikai irányvonallal (lényegében véve a múlttal), amelyért 

való kínos felelősségvállalásukat a lehető legtávolabbi időre kívánták halasztani125. 

A második koncepció „túl optimisztikus programra”126 épült. Badoglio és szűk köre 

ugyanis július végén még arra számított, hogy képes kieszközölni a szövetségeseknél egy, 

az ország számára előnyös, de semmiképp sem feltétel nélküli kapitulációt, úgy, hogy ezt 

a németek hagyják, sőt bele is egyeznek. Hittek abban, hogy addigi fegyvertársukat jobb 

belátásra lehet bírni, s hogy annak esetleges hozzájárulását megkaphatják ahhoz, hogy 

Olaszország visszavonuljon a katonai konfliktusból, cserébe semlegességéért. Csak 

amikor világossá vált, hogy ezt a verziót Hitlerék elfogadhatatlannak tartanák, akkor 

döntöttek a szövetségesekkel való kapcsolatfelvételről127. Az angolszászok felé tett első 

közelítési kísérletek azonban újabb csalódást hoztak. Hamar nyilvánvalóvá vált ugyanis 

az olaszok számára, hogy a szövetségesek egyedül katonai képviselőkkel és csak a feltétel 

nélküli megadásról óhajtanak tárgyalni. Így végeredményben maradt a harmadik, a köztes 

út: igyekeztek a németeket abban a hiszemben tartani, hogy Olaszország teljes 

vállszélességgel a tengely oldalán folytatja a harcot. Közben titkos úton megkezdték a 

tárgyalásokat a nyugati szövetségesekkel, az utolsó pillanatig reménykedve a vállalható 

békefeltételekben, a szövetségesek távolról sem dodonai üzenetei ellenére. 

 

                                                
125 A felelősség kérdését maguk a főszereplők is feszegetik visszaemlékezéseikben. Badoglio 
memoárjában arról ír, hogy Olaszország ekkorra kialakult kilátástalan helyzete a király hibás döntéseinek 
eredménye. Véleménye szerint már ekkor le kellett volna mondani a trónról Umberto herceg javára. A 
király személye körüli miniszter azonban figyelmeztette, hogy amennyiben ezt az álláspontját nyíltan az 
uralkodó elé tárja, úgy avval csak a saját bukását vagy kapcsolatuk elhidegülését érheti el, de lemondását 
nem. In.: Badoglio, 1948. 46–47. 
126 MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. 1943. Olaszország. 23/1/a. Róma, 1943. 
augusztus 5. Máriássy Ghyzynek (156/pol.-1943.) 
127 A háború mielőbbi befejezése az új kabinet első tervei között szerepelt. A kérdés csupán az volt, 
hogyan. A németek szándékait és terveit kipuhatolandó – a kormány első ülése után – Badoglio táviratot 
küldött Hitlernek, melyben hivatalosan is bejelentette miniszterelnöki kinevezését, és egyúttal a berlini 
olasz katonai attasé, Marras tábornok útján személyes találkozót kért tőle, melyen a király is részt vett 
volna. Az üzenetre Hitler személyesen nem válaszolt, hanem külügyminisztere útján jelezte, hogy mivel 
már július 19-én találkozott Mussolinivel, ezért nem tartja szükségesnek egy újabb összejövetel 
megszervezését. Mielőtt azonban a Führer válasza megérkezett volna, Badoglio már értesült, hogy az 
ország északi részét elárasztották a német csapatok, ami csak korábbi félelmeit igazolta: a németek 
szándéka semmiképp sem békés. Így az új miniszterelnöknek nem nyílhatott személyesen alkalma arra, 
hogy elmondhassa azt, amit Mussolininek Feltrében nem sikerült elmondania: hogy Olaszország számára 
lehetetlen a háború további folytatása. In.: Badoglio, 1948. 55–56; Rintelen, Enno von: Mussolini 
l’alleato. Ricordi dell’addetto militare tedesco a Roma (1936–43). Corso, Róma, 1952. 218–222. (a 
továbbiakban: Rintelen, 1952.) 
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Bár az új kormány – taktikájának megfelelően – garanciákat adott Németországnak 

a háború folytatására, s több ízben is hangsúlyozta, hogy Mussolini elmozdítása csupán 

olasz belügy, Hitler a történteket nyílt árulásnak vette. Az olasz belpolitikai fordulattal a 

Führer elméletben már korábban is számolt, és már hónapokkal korábban utasítást adott 

az akciótervek elkészítésére, hogy szükség esetén képesek legyenek megtartani 

olaszországi pozíciójukat128. A Duce váratlan bukása azonban a németeket is 

dezorientálta egy időre. Hitler és szűk köre alábecsülték a Mussolini lemondatásával járó 

belső olasz krízis lehetőségét. Ennek oka abban keresendő, hogy a németek római 

képviselői (elsősorban Mackensen nagykövet és Rintelen katonai attasé) a 

legmegnyugtatóbb híreket küldték feletteseiknek, tévesen mérve fel a valós politikai 

helyzetet és az általános közhangulatot az országban. Mussolini rezsimjének 

felszámolásával az olasz szövetséges stabilitása alapjaiban kérdőjeleződött meg. Bár 

Mackensen és Rintelen a továbbiakban is igyekeztek megnyugtatni a Rastenburgból 

Rómára egyre nagyobb aggodalommal tekintő vezetőket, de ők hajthatatlanok maradtak 

abbéli vélekedésükben, hogy az egyik árulást hamarosan egy másik fogja követni129. 

A július 25-i eseményeket követően Hitler több katonai értekezletet is tartott, ahol a 

lehetséges ellenintézkedésekről egyeztettek. A vezetők itt számba vették, hogy a 

mezőgazdasági és ipari forrásokban gazdag ország szövetségi rendszerben tartása 

nemcsak utánpótlási szempontból, hanem stratégiai és politikai okokból130 is 

létszükséglet a birodalom számára, Németország déli határainak védelmére és az autoriter 

politikai berendezkedés presztízsének fenntartására a tengelyhatalmak, valamint a 

szatellit államok népei körében. A gyűlések alakalmával felmerült a helyzet politikai 

megoldása, azaz a Badoglio-kormány puccsszerű megdöntése is131. A náci katonai 

                                                
128 Egy lehetséges államcsíny leszerelésére közvetlenül Tunézia elvesztése után születtek meg az első 
tervek. Ezzel párhuzamosan Rastenburgban koncepciót dolgoztak ki Olaszország déli részének védelmére 
és az ország megszállására, amennyiben fordulat állna be Itália bel- és külpolitikájában. In.: Schröder, 
Josef: Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Gegenmaßnahmen im italienischen Raum: Falll 
«Alarich» und «Achse», Göttingen, 1969. 116, 176. Idézi: Klinkhammer, 2007. 26.; valamint lásd Sicily 
and the Surrender, 1965. III., VII. és IX. fejezeteket.  
129 Klinkhammer, 2007. 28. Rintelen visszaemlékezésében arról ad számot, hogy igazi intenciója a két 
ország között konzultáció elősegítése volt a háború közös befejezését illetően. A Mussolini bukása után 
kialakult német–olasz feszültséget több ízben is igyekezett tompítani, de mindhiába: „Németország nem 
nyújtotta ki kezét, hogy imbolygó szövetségesét támogassa.” In.: Rintelen, 1952. 225. „Olaszbarát” 
beállítottsága miatt Hitler 1943 szeptemberében leváltja, s helyére Rudolf Toussaint, a Cseh–Morva 
Protektorátus teljhatalmú vezetőjét nevezve ki. 
130 Azt fontos megjegyezni, hogy az olaszországi eseményekből elméletben levont konzekvenciákat a 
németek a későbbiekben Magyarország kapcsán ültetik majd át gyakorlatba.  
131 Az elképzelések szerint a kormány és a királyi udvar letartóztatására Rómában, egy Hitler és a király 
között megrendezésre kerülő találkozó alkalmával került volna sor. Mint említettem egy ilyen jellegű 
találkozóra Badoglio is ajánlatot tett, azonban a fővárostól távol eső, Treviso városát jelölte meg az 
összejövetel helyszínéül. Mivel azonban az SS-nek augusztus elejére nem sikerült nyomára bukkanni 
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vezetők azonban nem támogatták ezt a megoldást, s végül Hitler elállt az itáliai kormány 

túszul ejtésének gondolatától. A tárgyalások során a vezetők abban egyetértettek a 

Führerrel, hogy a Badoglio-kormány kiugrási kísérletével a közeljövőben számolni kell. 

Ebbéli feltevésüket megerősítette egy július 29-én lehallgatott, Churchill és Roosevelt 

közötti telefonbeszélgetés, melynek során az angol miniszterelnök a Viktor Emánuellel 

való kapcsolatfelvétel szükségességéről beszélt. A források és a szakirodalom különböző 

időpontra teszik, hogy mikor is született határozat az angolszászokkal való kapcsolatba 

lépésről.132 Mindenesetre az bizonyos, hogy augusztus első napjaiban d’Ajeta133 

Lisszabon irányába vette az útját. Egy másik olasz megbízott, Alberto Berio134 Tangerbe 

indult el azonos céllal: hogy a fegyverszüneti megállapodás feltételeit kipuhatolja. 

Lépéseik természetesen a nácik figyelmét sem kerülték el.  

A német csapatmozgósítások július 26-án kezdődtek meg, s augusztus első napjaira 

már összesen 7 új hadosztály volt az Appennini-félsziget területén. A nácik nagyarányú 

benyomulása Itália területére fokozta az olasz kormány aggodalmát, s tovább mélyítette 

a két fél közötti bizalmatlanságot. „Ha ezen állapoton (…) valamilyen módon nem 

változtatnak, akkor erős valószínűséggel azzal lehet számolni, hogy (…) Olaszország arra 

a lejtőre juthat, amelynek végén a belháború, német vagy angolszász megszállás 

fenyeget”135 – írja augusztus 6-án kelt levelében Rakolcai László136 vezérkari ezredes, a 

társhadviselő fél mellé rendelt magyar katonai attasé137. Rakolcai jó szemmel előre látta 

                                                
Mussolininek, a helyzet politikai megoldását elvetették és a félsziget – ahogy Klinkhammer fogalmaz – 
„hideg” megszállása mellett döntöttek. In.: Klinkhammer, 2007. 28. 
132 Csak néhány példát említve a szakirodalomból és a forrásokból: Elena Aga-Rossi egy a Quirinalén 
tartott július 31-ei gyűlést említ, Badoglio visszaemlékezésében július 28-át jelöli meg, Frederick Deakin, 
angol történész pedig július 30-át, az angol vatikáni követtel való kapcsolatfelvételt nevezi meg a kiugrási 
tárgyalások kezdeti időpontjaként. 
133 d’Ajeta, Blasco Lanza (Firenze, 1907. július 6. – Firenze, 1969. november 19.): olasz diplomata, 
szaktitkár. Galeazzo Ciano külügyminisztersége alatt kabinetfőnök, majd vatikáni követ. Családja révén 
jó kapcsolatokkal rendelkezett az Egyesült Államokban (Sumner Welles amerikai külügyi államtitkár 
feleségének keresztfia volt). 
134 Berio, Alberto (Róma, 1900. március 3. – ?): olasz diplomata. Szófiában, Prágában végez diplomáciai 
tevékenységet, majd 1938–1942 között Ankarában kap konzuli megbízatást. 1943. augusztus 2-án 
Badoglio fiát, Mario Badogliót váltja fel konzuli tisztségében Tanger városában. A háború után 
Santiagóban, New Delhiben, majd Addisz-Abebában szolgál nagykövetként. 
135 MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. 1943. Olaszország. 23/1/a. Róma, 1943. 
augusztus 6. Rakolcai Szombathelyinek (155/pol.-1943.) 
136 Rakolcai László (Jászalsószentgyörgy, 1901. december 21. – Buenos Aires, 1960. április 18.): 
vezérkari ezredes. 1940-ben a Honvéd Vezérkar főnökének szárnysegédje, majd az 1. vkf. osztály 
alosztályvezetője. 1941 novemberében helsinki székhellyel a helsinki, illetve a stockholmi magyar 
követséghez nevezik ki katonai attasénak. 1942. május 1-jétől Rómában, majd 1943 december elsejétől 
Bernben katonai és légügyi attasé. Mivel 1944. október 16. után nem vállalta az új hatalom szolgálatát, 
1945 januárjában „hűtlenség” címén lefokozzák, de beosztását 1946-ig ellátja. 1947-ben Argentínába 
emigrál.  
137 Hasonló megállapításra jutott Harry C. Butcher, Eisenhower tengerészeti segédje: „Mindeközben 
lehetséges, hogy polgárháború tör majd ki a fasiszták és az antifasiszták között, ahogyan harcokra is sor 
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a jövőt. Pusztán annyit tévesztett, hogy az országot nem vagy a belháború, vagy a német, 

vagy az angolszász megszállás fenyegette, hanem mindhárom egyszerre. Mindezeket a 

félelmeket pedig csak tetézte az egyre szélesebb politikai körökben terjedő feltevés, 

miszerint a német csapatmozgások Mussolini rendszerének erőszakos visszaállítását 

célozzák138.  

A német és az olasz vezetők közötti egyik utolsó találkozóra augusztus 6-án 

Trevisóban került sor, meglehetősen feszült légkörben139. Ambrosio és Guariglia140 

magyarázatot követeltek a nagyarányú német csapatmozgásokra, míg Ribbentrop 

külügyminiszter a július 25-i események hátterét firtatta, sőt egyenesen az olasz 

küldöttségnek szegezte a kérdést, hogy kapcsolatba léptek-e már az angolszászokkal. 

Guariglia ezt tagadta, azt állítván, hogy az egyetlen érintkezés a török külügyminiszterrel 

történt. Az ügyet Ribbentrop nem forszírozta tovább. Trevisóban végül nyílt 

kenyértörésre nem került sor, ugyanis kölcsönösen törekedtek ennek elkerülésére, hogy 

időt nyerhessenek terveik megvalósításához. A találkozó azonban mindenképp a végét 

jelezte a német–olasz hivatalos együttműködésnek; mindkét fél arra a következtetésre 

jutott, hogy fel kell gyorsítani az eseményeket. Ennek megfelelően a németek folytatták 

a stratégiai jelentőségű kulcspozíciók elfoglalását, s pár nappal később, augusztus 9-én 

Hitler utasítást adott a Mussolini kiszabadítását célzó Tölgyfa hadművelet megkezdésére. 

Az olasz vezetők egyre szorultabb helyzetbe kerültek. Miközben a félszigeten 

állomásozó német haderő létszáma egyre nőtt, a szövetségesek fokozták háború- és 

németellenes propaganda-hadjáratukat az ország területén, melynek eszméi egyre 

nagyobb támogatásra tettek szert a nép körében. Torino, Milánó és Róma szövetségesek 

                                                
kerülhet a németek és az olaszok között.” – írja 1943. július 27-én kelt naplóbejegyzésében. In.: Butcher, 
Harry C.: Three years with Eisenhower: The personal diary of Captain Harry C. Butcher, USNR, Naval 
Aide to General Eisenhower, 1942 to 1945. William Heinemann LTD, London, 1946. 317.  
138 „Nem tudom, – írja Máriássy – történt-e konkrét fenyegetés is német részről, vagy csupán a német 
csapatmozdulatok váltották ki, a felsorolt szimptomatikus jelenségek által is növelve, az olasz politikai 
vezetők majdnem nyíltan bevallott aggodalmát, hogy vajjon a Führer végcélja nem-e Mussolini 
rezsimjének visszaállítása?” In.: MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. 1943. 
Olaszország. 23/1/a. Róma, 1943. augusztus 5. Máriássy Ghyzynek (157/pol.-1943.) Hitler a német 
csapatok bevonulása mellett utasítást adott arra is, hogy mindent, ami mozdítható és a későbbiekben 
szükséges lehet, szállítsák át az ország északi részére. Az akcióval járó felfordulást az olaszok is 
észlelték, s nem volt nehéz kikövetkeztetni ennek célját sem.  
139 A találkozón olasz részről Ambrosio és Guariglia, német részről Mackensen, Dollmann, Keitel és 
Ribbentrop vettek részt. 
140 Guariglia, Raffaele (Nápoly, 1889. február 19. – Róma, 1970. április 25.): olasz diplomata és politikus. 
1932–1935 között madridi, majd 1942 és 1943 során ankarai nagykövet. 1943 júliusában, Mussolini 
bukása után külügyminiszteri kinevezést kap. A szeptemberi fordulatot követően Spanyolországban keres 
és kap menedéket. Fontosabb életrajzi műve: Ricordi 1922–1946. Edizione Scientifiche Italiane, Nápoly, 
1950. 
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általi bombázása141, másrészről Szicília szigetének augusztus 17-i német evakuációja 

pedig még tarthatatlanabbá tette az új kormány helyzetét. Az olaszok bevett diplomáciai 

manőverezései ezúttal már nem vezethettek eredményre. Hiába vetették be Grandit is, aki 

meglehetősen jó kapcsolatokkal rendelkezett még londoni nagyköveti időszakából. Mire 

eljutott Spanyolországba, onnan pedig Portugáliába, katonai vonalon végre 

megkezdődtek a feltétel nélküli fegyverszüneti megállapodás részleteiről szóló 

tárgyalások.  

 

 

2.3. Castellano missziója 

 

A kezdeményezés ekkor ismét a hadsereg magas beosztású tisztjeinek kezébe ment át. A 

németekkel való mielőbbi szakítást sürgető tábornokok (Castellano, Roatta, Utili142, 

Zanussi) augusztus 9-én keresték fel Ambrosiót, kérve, hogy mielőbb tárja a király elé a 

helyzet tarthatatlanságát s a szövetségesekkel való megegyezés sürgető szükségességét. 

A vezérkari főnök másnap személyes találkozó keretében javaslatot tett Viktor 

Emánuelnek egy misszió elküldésére. A király nehezen, de kötélnek állt, ugyanakkor – a 

németektől tartva – elzárkózott bármilyen nemű írásos instrukció vagy megbízólevél 

kiadásától. A küldöttség élére kinevezett Castellano tábornok augusztus 12-én hagyta el 

Rómát az uralkodó utasításának megfelelően, feladatát illető pontos írásos utasítások és 

megbízólevél nélkül. Megbízása csupán annyiban állt, hogy katonai személyekkel 

katonai kérdésekben egyeztessen a nácik elleni közös fellépés lehetőségéről143.  

Az olasz misszió tagjai, azaz Castellano és tolmácsa, Franco Montatori konzul, 19-

én este ültek tárgyalóasztalhoz az angolszászok megbízottjaival144 a lisszaboni angol 

követség épületében. A majd 9 órán át tartó megbeszélés elején Castellano ismertette a 

szövetségesek delegációjával, hogy az olaszok készek csatlakozni az Egyesült 

Nemzetekhez, s hajlandók segítséget nyújtani a németek Itália földjéről való kiűzéséhez. 

                                                
141 Torinót és Milánót augusztus12-én, Rómát 13-án bombázták újra a szövetséges légierők. 
142 Utili, Umberto (Róma, 1895. július 18. – Milánó, 1952. október 27.): olasz tábornok. A második 
világháború során először Görögországban harcol, majd 1944. április 18-án az Első Motorizált Egységből 
(Primo Raggruppamento Motorizzato) megalakuló Felszabadító Olasz Hadtest (Corpo Italiano di 
Liberazione; CIL) parancsnokává nevezik ki. 
143 Castellano először Samuel Hoare madridi angol nagykövettel veszi fel a kapcsolatot, majd Sir Ronald 
Campbell (?, 1883. szeptember 27. – ?, 1953. november 15.) lisszaboni angol nagykövettel lép 
érintkezésbe. Erről lásd részletesebben: Hoare, Samuel: Ambassador on special mission. Collins, London, 
1946. 219–209.; Castellano, 1945. 90–102.  
144 Az amerikai kormányt W. Bedell Smith tábornok, az angol kabinetet pedig Kenneth Strong tisztviselő 
képviselte. 



50	  
	  

Az ajánlatra válaszul Smith tábornok145 felolvasta a szövetségesek fegyverszünetről szóló 

tervezetét, mely a Rómában ápolt reményekkel szemben kategorikusan katonai jellegű és 

feltétel nélküli volt. Ekkor vált világossá az olasz küldöttség számára, hogy a helyzet 

merőben más, mint ahogy azt megbízóik az örök városból látják. Olaszország egyáltalán 

nincs egyezkedési pozícióban, s távol áll mind az angoloktól, mind az amerikaiaktól, 

hogy fogadják ajánlatukat az oldalváltásról. Egyezkedésnek ez után nem sok helye 

maradt, a küldöttek legfeljebb pontosítást és részletesebb tájékoztatást kaphattak az előre 

elkészített, a történelembe a későbbiekben „rövid fegyverszüneti megállapodás” néven 

bekerült szöveget illetően. A felek a tárgyalás végén a következőkben maradtak: az olasz 

kormány legkésőbb augusztus 28-ig rádióüzenetben értesíti a szövetségeseket, hogy 

beleegyezik a fegyverszüneti feltételekbe. Ha ez bármilyen oknál fogva mégis 

lehetetlennek bizonyulna, akkor a vatikáni angol követnek kell rejtjelezett szöveget 

küldenie146. Abban az esetben, ha mégsem érkezne válasz augusztus 30-ig, a 

szövetségesek minden további nélkül úgy veszik, hogy az olaszok elzárkóznak a 

megegyezéstől. Rögzítették, hogy a fegyverszüneti feltételek elfogadása egyben 

kihirdetési módjuk elfogadását is jelenti, azaz az angolszász hadműveletek megkezdése 

előtt 5-6 órával Eisenhower jelenti be azt. Végezetül megállapodtak, hogy igenlő válasz 

esetén Castellano augusztus 31-én, Szicília földjén találkozik a szövetségesek 

képviselőivel.  

Itt indokoltnak tűnik leszögezni, hogy valójában mindkét fél kölcsönös csalások 

áldozata volt: Castellano olyasmiről beszélt, amire nem volt felhatalmazása147, az angolok 

pedig a feltétel nélküli megadás szólamait hangoztatták, holott nélkülözhetetlen volt 

számukra, hogy a szeptemberre tervezett salernói partraszálláskor Olaszország 

semlegessége biztosítva legyen.  

 

 

 

                                                
145 Bedell Smith, Walter (Indianapolis, 1895. október 5. – Washington, 1961. augusztus 9.): amerikai 
tábornok. Eisenhower vezérkari főnöke. 1943. szeptember 3-án ő írja alá az olaszok és szövetségesek 
között létrejött fegyverszüneti megállapodást az angolszászok részéről.  
146 A megállapodás szerint az üzenet a következőket tartalmazta volna: „Az olasz kormány tiltakozik a 
Szicíliában hadifogságba esett olasz katonák névsorának átadásában tapasztaltható késedelem miatt.” 
In.: Sicily and the Surrender, 1965. 459. 
147 Castellano visszaemlékezésében maga is beismeri, hogy felhatalmazás nélkül tett ígéretet a 
szövetségesek képviselőinek arra, hogy az olaszok harcolni fognak a németek ellen. Ezt később avval 
indokolta, hogy pontos utasítások hiányában, az adott szituációban ezt a lépést tartotta Olaszország 
szempontjából a legkedvezőbbnek. In.: Castellano, 1945. 125. 



51	  
	  

2.4. Zanussi missziója 

 

Útnak indulása után csupán tíz nap múlva, augusztus 22-én futott be az első hír Castellano 

missziójáról a Quirinale-palotába148. A feszült várakozásban töltött napok Rómában 

lassan teltek, ezért – az átállás feltételeiben való mielőbbi megállapodás reményében – 

újabb „békegalamb” útnak indítása mellett döntöttek. A másik szálon elindítandó 

tárgyalások lebonyolítására kiválasztott Zanussi tábornok és Sir Adrian Carton de 

Wiart149 augusztus 25-én érkezett meg Lisszabonba repülővel. Az angolszászok 

meglepődéssel és némi értetlenséggel fogadták az újabb küldötteket, nem értvén 

szerepüket. Miután azonban augusztus 17. és 24. között Québecben Churchill és 

Roosevelt időközben egyezségre jutott a „hosszú” fegyverszüneti megállapodás 

szövegéről, Campbell angol követ utasítást kapott, hogy ismertesse Zanussival a katonai 

pontok mellett már gazdasági és politikai kérdéseket is tartalmazó iratot.  

A hosszú fegyverszüneti megállapodás szövegét a szövetséges erők 

főparancsnoksága – az olasz tábornokhoz képest – csak egy nappal később, augusztus 28-

án kapta kézhez. Riadót fújtak, mert kevesebb, mint két hét állt rendelkezésre a 

meglehetősen kockázatos vállalkozás, a félszigeten való partraszállás előkészítésére. 

Minden azon múlott, hogy az olaszok a lehető leggyorsabban elfogadják a fegyverszüneti 

megállapodást, mivel ekkorra már az akció sikeréhez nem csupán annak biztosítása volt 

szükséges, hogy az olasz egységek ne álljanak ellen, hanem hogy csapataik segítsék is a 

partraszállást. Eisenhower ezért engedélyt kért, hogy a rövid fegyverszüneti 

megállapodás alapján megkezdhesse az egyeztetéseket. A szövetségesek 

főparancsnokságán attól tartottak, hogy a lisszaboni diplomáciai vonalakat felhasználva 

Zanussi értesíti megbízóit a hosszú fegyverszüneti megállapodásnak az olaszok számára 

közel sem kedvező pontokat tartalmazó szövegéről, s ezzel megbuktatja a Castellano-

vonalon elkezdett tárgyalásokat. Ezt megelőzendő, Zanussit meghívták a szövetséges 

                                                
148 Quirinale-palota: 1871-ig a pápa nyári rezidenciája, majd az olasz király székhelye. 1946 óta a 
köztársasági elnök székhelye. 
149 de Wiart, Sir Adrian Carton (Brüsszel, 1880. május 5. – County Cork, 1963. június 5.): Viktória-
kereszttel kitüntetett angol tiszt. Katonai pályafutását a búr háborúban kezdi, majd harcol az első és 
második világháborúban is. Egy bevetés közben, 1941-ben gépe Líbia felett találatot kap, s a tengerbe 
zuhan. A túlélő olasz hadifogságba kerül, ahonnan a német titkosszolgálat kijátszása céljából – 
hadifogoly-cserérének álcázva így a szövetségesekkel folyatott kiugrási tárgyalásokat – Zanussi tábornok 
1943 nyarán Portugáliába viszi. Angliába való visszatérése után részt vesz Churchill oldalán a kairói 
konferencián, majd Kínában a brit érdekek személyes képviselőjeként tevékenykedik. Fontosabb életrajzi 
műve: de Wiart, Sir Adrian Carton: Happy Odyssey. The Memoirs of Lieutenant General Sir Adrian 
Carton de Wiart. Cape Publisher, London, 1950. 
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erők algériai táborába, ahova 28-án indult el, de előtte „elkérték” tőle a Campbelltől 

kapott szöveg másolatát.  

 

 

2.5. Végső döntés Rómában 

 

Castellano augusztus 27-én tért vissza Rómába. A Portugáliából hozott hírek hallatán 

mindenki gondolkodóba esett, hogy mitévő legyen; a döntés nehezen érlelődött meg. 

Hosszas egyeztetések után végül megfogalmazásra került egy memorandum, melyben 

kikötötték, hogy amennyiben Olaszország bizonyos politikai és katonai szabadságot 

élvezhet, úgy hajlandó kérni a fegyverszüneti megállapodást. Megállapították, hogy Itália 

egyedül nem képes a náci túlerővel szemben fellépni, s csak akkor tud fegyverszünetet 

kérni, ha az angolszászok (minimum 15 hadosztállyal) alkalmas helyen partra szállnak, 

máskülönben a németekkel való összeütközés a teljes olasz haderőt rövid idő alatt 

felmorzsolná. Így az egész ország, s mindenekelőtt Róma, ki lenne téve a nácik 

megtorlásának.  

Zsebében e memorandummal landolt Castellano Cassibile városában augusztus 31-

én150. Az olaszok álláspontját rögzítő diplomáciai iratot azonban a szövetségesek 

képviselői elfogadhatatlannak tartották. A túlzó olasz követelésekkel kapcsolatban Smith 

tábornok csípősen megjegyezte: ha tudnának 15 hadosztályt küldeni Itáliába, nem 

lennének érdekeltek a fegyverszüneti megállapodás megkötésében. Kijelentette, hogy az 

angolszászok döntöttek a félsziget inváziójáról, csupán egy kérdés áll nyitva: küzdelmes, 

pusztító és hosszú lesz ez a harc151, vagy az olasz kormány lerövidíti ennek idejét, 

elfogadva a megszabott feltételeket.  

A szövetségesek képviselői előtt valójában ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a 

Badoglio-kormány jobban tart a németektől, mint tőlük152. Az olaszok félelmei pedig nem 

voltak alaptalanok, mivel a németek időközben jelentősen megerősítették olaszországi 

pozíciójukat. Maga Eisenhower is attól tartott, hogy a korábban elkészített operációs 

                                                
150 A tárgyalás helyszínére ugyanezen a napon érkezett meg Zanussi is. Eddigre Zanussinak a 
szövetségesek már visszaadták a hosszú fegyverszüneti megállapodás szövegének másolatát. Érthetetlen 
módon (beleszámítva feszült viszonyukat is) Castellano nem kérte el a másik olasz tábornoktól a 
konvenciót, Zanussi pedig nem ajánlotta azt fel. 
151 Badoglio visszaemlékezésében emellett azt is írja, hogy Smith megfenyegette az olaszokat, hogy 
amennyiben nem fogadják el a terminusokat, keményebb feltételeket fognak Olaszországra kiszabni, 
beleértve azt, hogy Rómát a földdel teszik egyenlővé, és az olasz ipart is elpusztítják. In.: Badoglio, 1948. 
71. 
152 Sicily and the Surrender, 1965. 476. 
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hadművelet kalkulációi már nem érvényesek, egységei nem képeznek elegendő erőt a 

Lavina hadművelet sikeres végrehajtásához. Számításai szerint az olaszoknak 16, a 

németeknek 19 hadosztálya állomásozott a csizma területén, és a tervezett akcióban első 

lépésben csak 3-5 egységet kívánt bevetni. Ezek számát két héten belül 8-ra tudta volna 

növelni, de így is, amennyiben az olaszok saját földjükön a németekkel együtt harcolnak, 

könnyűszerrel legyőzhetik csapatait; a vereség kihatása pedig katasztrofális lehetett volna 

a háború elhúzódását, netán végkimenetelét tekintve. Ezért minden áron biztosítania 

kellett az olaszok katonai támogatását. Úgy tűnt azonban, hogy tárgyalófelük hajthatatlan 

marad, amennyiben nem kap megfelelő biztosítékot a Róma közelében végrehajtott 

nagyobb arányú partraszállásra, és a kormány védelmének garantálására. Most a 

szövetségeseken volt a sor: rövid értekezletet hívtak össze, ahol a katonai vezetők 

egyetértésre jutottak, s avval az ígérettel indították útnak Castellanót, hogy kezeskednek 

a kabinet és a főváros védelméért a GINAT II légi hadművelet keretében. 

Castellano szeptember elsején adta át megbízóinak a cassibilei tárgyalások 

jegyzőkönyvének másolatát. A király szorult helyzetében még aznap beleegyezett a 

kapitulációba, s a szövetségesekkel röviddel este 11 óra előtt az angolszászoktól kapott 

rádió útján közölte elhatározását. A fegyverszüneti megállapodás aláírására Szicília 

területén, Cassibile városában került sor szeptember 3-án153.  

Bár a végső döntés megszületett, a kommüniké megfogalmazásán túl semmilyen 

más jel nem mutatott arra, hogy az olaszok komolyan vették volna a fegyverszünet 

aláírásával járó kötelezettségek és az angolszász katonai akció sikeréhez szükséges 

előfeltételek teljesítését. Ezek megtételére ugyanis sem Badoglio, sem Ambrosio nem 

adott utasítást154, akik a németektől való félelem miatt a megállapodás minél további 

titokba tartására koncentráltak, ahelyett, hogy bevonták volna a felsőbb katonai vezetőket 

az átállás megszervezésébe. A királyon és legszűkebb körén kívül senki nem tudott a 

                                                
153 A megállapodást Badoglio nevében Castellano, a szövetséges erők főparancsnoka, Eisenhower 
nevében pedig a vezérkari főnök, W. Bedell Smith írta alá. A katonai fegyverszüneti megállapodás teljes 
szövegét lásd: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – 
Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1983. 554–555. 
154 Egyedül Roatta tett intézkedéseket. Felettesének utasítása nélkül elkészítette a Memoria 44 névre 
keresztelt vázlatos intézkedési tervet, mely egy német–olasz konfliktus vagy fasiszta restaurációs 
kísérletek esetén lépett volna érvénybe. Az utasítás értelmében, amennyiben nyílt ellenségeskedésre 
kerülne sor, az olasz katonáknak meg kell védeniük a vasútvonalakat, a parancsnoki helyeket, a 
kommunikációs központokat, készen kellett állniuk arra, hogy elvágják az ellenség közlekedési vonalait, 
hogy bevegyék azok főhadiszállásait és szabotálják kommunikációs csatornáikat. A Memoria 44-et 
szeptember 2–5. között küldte szét Roatta az alatta szolgáló tábornokoknak. Ő egyedül és ennyit tett. Az 
utasítás azonban sohasem lépett hatályba. In.: Rossi, Francesco: Come arrivammo all’armistizio. 
Garzanti, Milánó, 1946. 207–210. (a továbbiakban: Rossi, 1946.) 
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fegyverszünet aláírásáról. Sőt, egy Castellanótól származó alaptalan híresztelés 

nyomán155 azon kevesek is, akik tudtak a kapitulációról, arra számítottak, hogy a 

fegyverszüneti megállapodás kihirdetésére csak szeptember 12-én vagy később kerül sor. 

Így tétlenek maradtak a rendelkezésre álló idő biztos tudatában, s inkább saját, semmint 

a város vagy az ország sorsán tépelődtek.  

Roatta szeptember 6-án kapta kézhez a GIANT II tervét, melyből egyértelműen 

kiderült számára, hogy a megállapodás értelmében az olasz csapatoknak 

kezdeményezniük kell a támadást a németek ellen. Az akciótervben foglaltak azt 

feltételezték, hogy az olaszok képesek teljesen ellenőrzésük alá vonni a légteret, és készen 

állnak egyedül szembeszállni a Róma közelében állomásozó náci alakulatokkal. Roatta 

tisztán látta, hogy az ehhez szükséges felkészülésre nagyon kevés idejük van, és eddig 

semmilyen intézkedést nem foganatosítottak. A fegyverszünet bejelentésének napja pedig 

nem lehetett már távol, mert erre több félreérthetetlen jel is utalt. Egyfelől Palermo 

térségében megkezdődött az angolszászok mozgósítása, másfelől – szintén 6-án – egy sor 

üzenet futott be az algériai főhadiszállásról Rómába, mely egyértelművé tette a „Nagy 

nap” közeledtét156. 

Eközben Castellano a szövetségesek táborában a csillagokat is leígérte az égről az 

olasz együttműködési készségéről a GIANT II hadműveletben. Kormánya részéről 

vállalta, hogy megtámadják a németek főhadiszállását, elvágják  kommunikációs 

vonalaikat, megsemmisítik a nácik fegyver- és muníció raktárait, megszerzik a Róma és 

környéke körüli kommunikáció fölötti kontrollt, megfékezik az északról érkező német 

erőket, s biztosítják La Spezia, Taranto és Brindisi kikötőjének védelmét.  

A fegyverszüneti megállapodás aláírása után a szövetségesek képviselői 

fellélegeztek, mert az utolsó pillanatig tartottak attól, hogy az olaszok elállnak 

béketerveiktől. Valójában nem sok okuk volt a nyugalomra: Rómában a hangzatos szavak 

                                                
155 Castellano több ízben is megpróbálta a szövetségesektől megtudni az akció várható időpontját. Smith 
tábornok katonai titokra hivatkozva azonban rendre visszautasította a dátum megjelölését. Egyedül annyi 
támpontot adott, hogy a fegyverszünet bejelentésére két héten belül mindenképp sor kerül. Az olasz 
tábornok szeptember 5-én kelt és Rómába továbbított jelentésében – pusztán saját feltevésire alapozva – 
jelölte meg a 12-i időpontot. 
156 „Első: Kérem, mindennap folyamatosan tartsa figyelemmel a legfontosabb üzenet megérkezését, 
melyet GMT szerint 09.00 óra és 10.00 óra között fogunk küldeni, 7-én vagy később, ismétlem szeptember 
7. Amikor megérkezik a fontos üzenet szükséges lesz, hogy azonnal reagáljon, hogy megkapta és, hogy 
megértette azt. A Nagy nappal [eredeti szövegben Great (G) day – K. M.] kapcsolatos megállapodásokon 
túl, az olasz műsor, melyet a BBC közvetít majd, két rövid beszámolót is fog sugározni a német nácik 
argentínai tevékenységéről greenwichi idő szerint 11:30 és 12:45-kor. A közvetítés a Nagy napot fogja 
jelezni. 36-os számú távirat. A kérésnek megfelelően nem lesz különleges zenei program. Kérem, 
nyugtázza a vételt.” In.: Sicily and the Surrender, 1965. 495–496. 
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ellenére semmi nem történt, katonai akciójukat pedig hibás számításokra alapozták, amint 

ez rövidesen be is bizonyosodott. Arra számítottak, hogy a Róma feletti ellenőrzés 

megszerzéséhez elegendő 1 hadosztály bevetése, feltételezve, hogy a főváros környékén 

található 6 olasz hadosztály képes lesz az ott állomásozó 2 német egység feltartóztatására 

és a szükséges leszállópályák biztosítására157. Az olaszok felkészületlenségével az 

angolszászok csak szeptember 7-én éjszaka szembesültek, amikor is Maxwell Taylor158, 

a 82. légi egység tüzérségi parancsnoka vezette titkos misszió megérkezett Rómába, hogy 

az utolsó egyeztetéseket lefolytassa a másnapi akcióval kapcsolatban, és ellenőrizze, 

mennyiben hiteles Castellano állítása, miszerint a hadművelethez szükséges reptereket 

képesek az olaszok biztosítani.  

Mivel Ambrosio, Roatta kérése ellenére, előző nap este Torinóba indult, a hivatalos 

verzió szerint azért, hogy megsemmisítse a kompromittáló iratokat159, a követség 

érkezésekor a vezérkari főnök nem tartózkodott a fővárosban. Ezért Taylor egyedül 

Marchesi160 és Carboni tábornokokkal tudott tárgyalni egyfelől arról, hogy szeretné a 

reptereket megtekinteni, másfelől a fegyverszünet másnap esedékes bejelentéséről. A hír 

hallatára az olaszok erős tiltakozásba kezdtek. A szövetségesek küldöttei, látván, hogy 

tárgyalófeleikkel nem jutnak dűlőre, személyesen a miniszterelnökkel kívántak 

küldetésük ügyében egyeztetni. A misszió azonban Badogliónál sem járt több 

szerencsével. A marsall is csak értetlenkedett az események ilyetén felgyorsulásán, s az 

olasz hadsereg állapotára való tekintettel kérte az akció elhalasztását. Taylor követelésére 

végül Badoglio táviratozott Eisenhowernek161; a hadműveletet olasz részről leállította162. 

                                                
157 Lásd részletesebben erről Aga-Rossi, 2003. 86–89. 
158 Taylor, Maxwell D. (Keytesville, 1901. augusztus 26. – Washington D.C., 1987. április 19.): amerikai 
tábornok, politikus. 1942-től a 82. légi egység parancsnoka, amely Szicília, majd az olasz csizma 
területén folytatott harcokban vesz részt. 1949 és 1951 között a szövetséges csapatok parancsnoka 
Berlinben. 1955–1959 között a hadsereg vezérkari főnöke. Később Kennedy katonai tanácsadójaként 
működik.  
159 Ambrosio a utóbb azt állította, hogy nem tudott Taylor érkezéséről. De Courten haditengerészeti 
miniszter ezt cáfolta, sőt vallomása szerint maga Ambrosio szervezete meg az utazásukat. 
160 Marchesi, Enzo (Torino,1907. április 26. – Verona, 1996. február 2.): olasz tábornok. Szeptember 8-a 
után sikerül a nácik elől megmenekülnie, s beáll a Piemonte környékén szerveződő partizán mozgalomba. 
A háború végén érdemeiért kitüntetésben részesül. 
161 „A Róma közelében állomásozó német erők elhelyezkedésében és erejében bekövetkezett változások 
miatt a továbbiakban nem lehetséges az azonnali fegyverszünet elfogadása, mivel ez a kormány németek 
általi túszul ejtésének kockázatával járna. A GIANT II hadművelet végrehajtása a továbbiakban nem 
lehetséges, mivel nincs megfelelő mennyiségű haderő, amely képes lenne a repterek biztonságát 
garantálni. Taylor parancsnok készen áll, hogy visszatérjen Szicíliába, és hogy ismertesse a kormány 
álláspontját. Várja a további utasításokat.” In.: Sicily and the Surrender, 1965. 502. 
162 Badoglio visszaemlékezésében úgy tartja számon, hogy az amerikaiak előrehozott fegyverszüneti 
bejelentésének köszönhető, hogy végül sor került a nemzeti katasztrófaként emlegetett eseményekre. „Ez 
volt az a döntés, mely teljesen felborította terveinket és a pusztulás szélére taszított bennünket.” In.: 
Badoglio, 1948. 73. 
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Ezzel egy időben Taylor is üzenetet küldött, melyben leírta, hogy a változás okát az 

olaszok a muníció és a benzin hiányával, valamint a német csapatok előnyös 

elhelyezkedésével magyarázzák.  

Mindeközben az angolszászok a GIANT II utolsó simításait végezték, lázas munka 

folyt. A szövetséges erők főparancsnokságára hajnalban érkezett meg Badoglio üzenete, 

s még pár óráig eltartott mire sikerült dekódolni azt. Eisenhower felháborodott az olaszok 

viselkedésén, s szigorú válaszban közölte, hogy amennyiben nem cselekszenek a 

megállapodásnak megfelelően, nyilvánosságra hozza az egész ügyet. Mindenesetre a légi 

akciót sikerült még az utolsó pillanatban lefújni. (Már 62 repülő a levegőben volt, hogy 

fölvegye a repülési alakzatot163.) Mit volt mit tenni, az eredeti tervek szerint rögzített 

időpontban, délután fél 6-kor Eisenhower bejelentette a fegyverszüneti megállapodást, a 

Lavina hadművelet útnak indult, s mindenki arra várt, hogy érkezik-e válasz Rómából 

vagy sem.  

 

 

2.6. „Ha elkapnak, levágják a fejünket mindannyiunknak!”164  

 

A szövetségesek bejelentésére valóságos pánik tört ki az olasz kormánykörökben; a király 

szeptember 8-án délután 5 órára összehívatta a koronatanácsot. A „válságtanács” legfőbb 

kérdése abban állt, hogy elfogadják-e a „váratlanul bejelentett” fegyverszüneti 

megállapodást. A helyzet siralmas volt. A Róma védelmének biztosításához szükséges 

előkészületek ugyanis elmaradtak, ezzel szemben a németek csupán pár órára voltak a 

fővárostól. Mindent mérlegelve az egybegyűltek végül a fegyverszüneti megállapodás 

elfogadása mellett döntöttek.  

A kormány a 45 napja tartó többkulacsos játékát az utolsó pillanatig folytatta a 

nácikkal szemben. Rahnt165 szeptember 8-án délben a királynál tett látogatásakor 

személyesen Viktor Emánuel biztosította, hogy Olaszország sosem fog kapitulálni, s a 

végsőkig folytatja a harcot Németország oldalán. A szövetségesek fél 6-kor tett 

                                                
163 In.: Sicily and the Surrender, 1965. 509. 
164 Állítólag a Rómából való menekülés közben Badoglio ezt a mondatot hajtogatta. In.: Puntoni, Paolo: 
Parla Vittorio Emanuele III. Bologna, Il Mulino, 1993. 168. (a továbbiakban: Puntoni, 1993.) 
165 Rahn, Rudolf (Ulma, 1900. március 16. – Düsseldorf, 1975. január 7.): német diplomata. A párizsi 
német követség attaséja, majd 1941 áprilisától júliusáig Szibériában különleges megbízottként 
tevékenykedik. 1943 szeptember elsejétől az olaszok kiugrásáig római nagykövet. Ezt követően a Salòi 
Köztársaság időszakában a Harmadik Birodalom követségének vezetője. A nürnbergi perben három év 
börtönre ítélik. Fontosabb életrajzi műve: Ambasciatore di Hitler a Vichy e a Salò. Garzanti, Milánó, 
1950. (a továbbiakban: Rahn, 1950.) 
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rádióbejelentése a fegyverszüneti megállapodásról hidegzuhanyként érte a német 

nagykövetet. Azonnal felkereste Roattát, aki még ekkor is azt bizonygatta, hogy mindez 

csak az angol propaganda műve, szemenszedett hazugság. Végül 7 órakor Guariglia 

ismerte be, hogy a reménytelen katonai helyzet az országot a fegyverszünet kérésére 

kényszerítette.   

A fegyverszüneti megállapodásról a német vezérkar is a londoni rádió útján értesült. 

Egy óra múlva megkezdődött a mozgósítás Nizza, Salernó és a Brenner-hágó térségében. 

Másnap hajnalban a németek már közel jártak Rómához. Aki tehette, menekülőre fogta. 

A király, aki a szükséges előkészületek megtételére a parancsot már július 28-án kiadta166, 

öt autóból álló kis konvojban lépte át a városhatárt. Útját Tivolin át Pescara irányába 

vette. Egészen addig, míg el nem ért Ortona városába, III. Viktor Emánuel abban a 

hiszemben volt, hogy távozása a legnagyobb titokban történt. A kikötő rakpartján 

azonban nagy meglepetésére a vezérkar színe-java már várta. A helyzet komikumát 

tovább fokozta, hogy a király éjfélig várt miniszterelnökére a parton, aki pedig már 

délután óta a Bajonett cirkáló fedélzetén volt De Courten haditengerészeti miniszter 

társaságában, hogy a többiekkel egyesülve, a németek haragja elől dél felé vegyék 

útjukat167. 

  

 

2.7. Konklúzió 

 

A király és szűk köre nem rendelkezett jól körvonalazott programmal, s a náciktól való 

(személyes) félelemtől megbénulva a legszükségesebb intézkedéseket sem tették meg 

Róma, az ország és a hadsereg védelmében. Ambrosio viharos távozása előtt, szeptember 

8-án éjszaka a katonaság számára kiadott kétértelmű és egymással ellentétes parancsai 

tragikus helyzetet teremtettek. Ezzel a lépéssel pedig a király és a kormány éppen azt 

idézte elő, amit a legjobban el akart kerülni: az ország északi és középső területeinek 

német megszállását, minden ellenállás nélkül. A hadseregre bomlasztó hatást gyakorolt a 

fegyverszüneti megállapodás és a kormány távozásának híre. Az egyes alakulatok 

vezetőinek három lehetséges választása lehetett: vagy megadják magukat a németeknek, 

vagy hősiesen szembeszállnak velük, vagy az ő oldalukon folytatják tovább a harcot. 

Rómában a telefonok hiába csörögtek, a tanácstalan katonai vezetők nem tudtak hova 

                                                
166 Puntoni, 1993. 148. 
167 Uo. 168–169. 
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fordulni kérdéseikkel. Az össze nem egyeztetett katonai manőverek miatt a különböző 

csapatok egymást lehetetlenítették el. Ezzel szemben a németek pillanatok alatt 

támadásba léptek, hogy lefegyverezzék és semlegesítsék az olasz csapatokat168. A nácik 

a félszigeten és az ország határain kívül állomásozó olasz csapatokból kb. 850 ezer 

katonát internáltak vagy vetettek fogságba ezekben a napokban169. A legtöbb katona 

jobbára tétlenül várta a németek megérkezését, hogy sorsa eldőljön. A kisebbség által 

folytatott szórványos, bár helyenként igen elszánt ellenállás nem tartott soká170. 

A halogatott átállás azonban nemcsak az olasz hadsereget morzsolta fel, hanem az 

olasz népnek a királlyal és az új vezetéssel szembeni bizalmát is felemésztette. Míg a 

kormány hezitált, a németek beszivárogtak Olaszország északi és középső részeibe, 

elfoglalták a fontosabb stratégiai pontokat, így később könnyűszerrel elfoglalták Rómát 

is. A fegyverszüneti megállapodás kihirdetése után a háború eszkalálódott, s az ország 

egész területére kiterjedt. Ráadásul a lakosság két hullámban kapta az idegen offenzívát: 

a megszálló németeket a szövetségesek váltották. A változások a lakosság egészét 

érintették.  

Szeptember 9-én, miközben a király dél felé menekült, a németeknek pedig sikerült 

jókora részt kiharapniuk Olaszországból, az antifasiszta pártok is tettekre szánták el 

magukat. „(…) Még aznap szinte valamennyi városban Nemzeti Felszabadító Bizottságot 

(CLN) alakítottak, Rómában pedig (szintén szeptember 9-én) a hat legnagyobb 

antifasiszta párt vezetője megalakította a Központi Nemzeti Felszabadító Bizottságot, és 

ellenállásra szólította fel a lakosságot a fasiszták és a német megszállók ellen, hogy 

Olaszország visszanyerhesse helyét a szabad nemzetek közösségében.” A „(…) Haza 

szempontjából sorsdöntő pillanatban a király és a miniszterelnök elhagyta irányító és 

parancsnoki posztját, ennek következtében, távozásuk nyomán az ellenállás és a 

                                                
168 A németek felkészültsége gyorsan megmutatkozott. Itália csapatai Dalmáciában és Horvátországban 
10-én tették le a fegyvert, s ezen a napon az örök város is kapitulált. Az olaszok és a németek közötti 
megállapodás értelmében pedig Róma nyílt város lett. A város védelmét Calvi di Bergolo tábornok 
parancsnokságára bízták, akinek egy hadosztállyal kellett biztosítania a polgári rend fenntartását. A 
sikeres ellenhadműveletek után Hitler még aznap rádióbeszédet tartott, melyben arra figyelmeztetett, 
hogy az olasz példa ne bátorítson fel senkit sem. 
169 Az internált és túszul ejtett olasz katonák pontos számával kapcsolatban eltérő véleményen vannak a 
történészek. 
170 Az olasz hadosztályok közül a Kefalónia-szigetén állomásozó egységek szeptember 24-ig, a Korfu 
szigetén táborozóka 25-ig tartott ki, a Bergamo hadosztály pedig 19 napig védte Split városát. Hitler 
megtorlásának mértékét érzékeltetendő megjegyzem, hogy a Kefalóniánál ellenállást tanúsítottak közül 
utasítására 5170 férfit kivégeztek. In.: Klinkhammer, 2007. 39. 
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védekezés lehetőségei alapjában megrendültek.”171 – írja a bizottság szeptember 12-i 

kiáltványában. Az antifasiszta erők tehát elhatárolódtak a királytól és a Badoglio-

kormánytól, nyíltan frontot nyitottak ellenük, s felszabadító háborút hirdettek. Eközben 

még 8-áról 9-ére virradó éjszaka egy „rádió-kormány”172 is jelentkezett: Pavolini és 

Vittorio Mussolini173 bejelentették a neofasiszta kormány megalakulását a Duce nevében. 

A hírt – még az éjszaka folyamán – többször is megismételte a rádió. Szeptember 18-án 

pedig egy ismerős hang szólította meg az olasz népet: az SS titkos akciója keretében pár 

nappal korábban kiszabadított Mussolini hirdette meg a Salòi Köztársaság megalakulását. 

Az államhatalom összeomlásának és a hatalmi vákuum kialakulásának az árát pedig 

ismét az olaszok fizették meg. Nem véletlen tehát, hogy az északon újjászerveződő 

„Mussolini-rezsim”, ha nem is nagy számban, de követőkre lelt a király és kormányából 

kiábrándultak körében vagy legalábbis az itt élők egy része igyekezett egy modus vivendit 

kialakítani az új rendszer keretein belül. A dolgok átmeneti jellege ugyanakkor nemcsak 

északon mutatkozott meg, s aki tehette (leginkább az ország középső részében, a szürke 

zónában élőkre gondolva itt) várakozó álláspontra helyezkedett. Az ún. attendismo, a 

kivárás politikája tehát szintén 1943 szeptemberének gyermeke lett. 

Az olasz állami vezetők tehát hozzá voltak kötve egy mind ellenségesebben 

viselkedő szövetségeshez, miközben az angolszászok a félszigeten való partraszállást 

készítették elő, s visszautasítottak minden preventív megállapodást. Nem volt tehát 

lehetőség sem az egyikkel, sem a másikkal az olaszok tervei szerinti egyezkedésre. Ezt 

azonban sem Badoglio, sem a király nem mérte föl időben, s tétlenségük Olaszország 

történetének legsúlyosabb katonai katasztrófájához vezetett174. 

„Ismétlem, a legnagyobb meggyőződéssel, hogy amennyiben Olaszország 

bejelentette volna az ellenségeskedések beszüntetését, ez nem eredményezett volna mást, 

mint a következőket: az ország német erők általi azonnali megszállását, a kormány 

megdöntését, egy új náci-fasiszta kormány felállítását, mindenféle biztosíték nélkül arra, 

hogy a szövetségesek később az olasz nép sorsát elválasztották volna a fasiszta 

pártétól.”175 Badoglio visszaemlékezésében kifejtett álláspontja az utókor számára az 

                                                
171 In.: Damilano, Andrea (szerk.): Atti e documenti della Democrazia Cristiana 1943–1967. Cinque 
Lune, Róma, 1968. 1. k. 16. Idézi: Horváth Jenő: Az Olasz Köztársaság kikiáltása (1946) 
http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=LEZCXC (a továbbiakban: Horváth, 2007.) 
172 Bellotti, Felice: La repubblica di Mussolini. 26 Luglio 1943–25 Aprile 1945. Casa Editrice Zagara, 
Milánó, 1947. 55.  
173 Mussolini, Vittorio (Milánó, 1916. szeptember 27. – Róma, 1997. június 12.): a Duce másodszülött fia, 
olasz filmkritikus és producer.   
174 Aga-Rossi, 2003. 69. 
175 Az eredeti szöveget lásd: Tamaro, I. 50. 
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“egyetlen” alternatíva hamis képét kínálhatná, amennyiben nem vennénk figyelembe a 

németek 1943 július végi olaszországi pozícióját. Bár nem célom hadtörténeti 

fejtegetésekbe bocsátkozni, röviden megemlítendőnek tartom, hogy egyes elképzelések 

szerint katonai szempontból kifejezetten alkalmas lett volna a pillanat az áhított fordulat 

véghezvitelére. Már Francesco Rossi tábornok176, röviddel a háború után született 

írásában, kérdésessé teszi a marsall állítását: „A fegyverszünet bejelentése nagyon is 

alkalmas lett volna július 25-én. Ezen a napon 4 német hadosztály tartózkodott 

Szicíliában, melyeket könnyűszerrel leköthetett volna a tengerészet. Ezenkívül Dél-

Olaszországban két páncélozott osztály állomásozott, valamint a páncélgránátosok (12-

15 ezer fő) a Bolsena-tó környékén. Olyan helyzet volt ez, ami szeptember 8-ig már nem 

kínálkozott többé.”177 Az olaszok mindenesetre nem éltek ezzel a lehetőséggel, ellenben 

a németek gyorsan reagáltak, s megkezdték a nagyarányú beszivárgást az országba. 

A július 25-e révén a lehetséges nagy fordulathoz fűzött remények füstté válása után 

újabb csalódások következtek. Mind a szövetségesek, mind az olaszok illúziói a németek 

északra húzódásával kapcsolatban az egyik pillanatról a másikra szertefoszlottak. A 

harcok során ugyanis a várakozásokkal ellentétben a kezdeményezés a németek kezébe 

ment át, akik csak miután felmérték ellenségük korlátozott erejét és passzivitását, 

döntöttek az ország középső részének megszállásáról178. Számukra az elsődleges 

szempont Észak-Olaszország megtartása volt, mivel egyfelől ily módon maximális 

mértékben szolgálatukba tudták állítani az olasz ipart, másfelől így megakadályozhatták, 

hogy a szövetségesek közelebb telepíthessék reptér-bázisukat, ami jócskán 

megkönnyítette volna az angolszászoknak Németország bombázását.  

A szövetségesek legnagyobb hibája abban rejlik, hogy alábecsülték a német 

ellenreakció erejét, s ezzel párhuzamosan felülbecsülték a Badoglio-kormány harci 

szándékát és képességét. Arra számítottak, hogy két legyet üthetnek egy csapásra: 

                                                
176 Rossi, Francesco (? – ?): olasz tábornok  
177 Az eredeti szöveget lásd: Rossi, 1946. 293. 
178 Maguk a németek sem számítottak arra, hogy ekkora területet tudnak majd megszerezni: 
„Németország eredetileg nem hitte, hogy Rómától délre tudja tartani az olasz arcvonalat. Arra készült, 
hogy védelmi frontját az Appeninekben építi ki. A helyzet közvetlenül az olasz fegyverszünet után igen 
veszélyes volt a német kötelékek számára. Az akkor Olaszországban állomásozó német hadosztályok 
messze szét voltak szórva egymástól, ezeket először bizonyos súlypontokon össze kellett vonni. Továbbá 
egyik napról a másikra le kellett fegyverezni egymillió olaszt. Ezt még tetézte, hogy Olaszország legdélibb 
sarkából, az angolok és az amerikaiak keze közül ki kellett vonni kötelékeket. Ha az angol hadvezetés 
jobb, ilyen körülmények között katasztrófává fajulhatott volna a helyzet. Csodával határos, hogy a német 
csapatoknak sikerült az említett feladatokat és mozdulatokat végrehajtaniuk, és mostanáig tartaniuk a 
déli arcvonalat.” In.: Ránki György (szerk.): Hitler hatvannyolc tárgyalása. 1939–1944. II. Tények és 
tanúk. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1970. 240–241. Feljegyzés a Führer és a bolgár régenstanács 
tagjainak megbeszéléséről a klessheimi kastélyban, 1944. március 6-án.    
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kiiktathatják Olaszországot a háborúból, és az ő segítségükkel rövid időn belül 

felszabadíthatják Itáliát. A valóság azonban más képet mutatott. Miközben délen folyt az 

angolszász invázió, az ország északi részét a nácik szállták meg, mely formailag az 

újraformálódó fasiszta állam fennhatósága alá került. A németek dél felől való 

visszahúzódását pedig iszonyatos rombolás kísérte. Felégettek és felrobbantottak 

mindent, ami a szövetségesek előrenyomulását megkönnyíthette volna: házakat, utakat, 

kommunikációs vonalakat, rádió- és postaállomásokat, hadi szempontból fontos 

gyárakat. Ilyen feltételek mellett a szövetségesek csak lassan tudtak észak felé araszolni, 

s gyakorlatilag a Rómától Firenzéig tartó zóna légüres terében egészen 1944 nyaráig folyt 

a németek és a szövetségesek a Senki Földjéért vívott elkeseredett harca. 

 

 

2.8. „És akkor most újrakezdjük!”179  

 

„1943. szeptember 11-én, három nappal az olasz fegyverszüneti szerződés bejelentése 

után, német repülőgépek szálltak el a nagyobb olasz városok felett és röpcédulák útján 

adták tudtul, hogy Németországban, még a Badoglio-kormány uralomra jutása után 

megalakult – Pavolini és Farinacci vezetése alatt – a nemzeti fascista kormány, amely a 

müncheni német rádióállomás útján állandó összeköttetésben volt a fascista nemzeti 

ideálokhoz hű maradt olaszokkal. (...) Másnap, szeptember 12-én a késő éjjeli órákban 

az olasz és a külföldi rádiók külön leadásából szerzett a világ tudomást arról, hogy a 

július 26. óta őrizetben lévő Mussolinit német ejtőernyős csapatok kiszabadították 

fogságából a Gran Sasso d’Italia hegyi szállodájából, és hogy a Duce átvette az ő 

nevében alakult kormány vezetését. Mussolini első útja az őt kiszabadító Hitlerhez 

vezetett. Németországba pihente ki internálásának fáradalmait és innen bocsátotta ki a 

híveihez intézett első napiparancsát.”180 Szeptember 15-én, Münchenben kiadott első 

intézkedéseivel újjáélesztette a fasizmus legfontosabb szerveit181, élükre új vezetőket 

                                                
179 Mussolini kiszabadítása után intézte ezeket a szavakat fasiszta bajtársaihoz.  
180 MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. 1944. Olaszország. 23/1/c. Velence, 1944. 
április 15. (5/pol-1944) Dr. Papp követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő levele Sztójaynak. Mussolini 
kiszabadításával egy időben Rómában, a korábban letartóztatott fasisztákat az SS egyik egysége 
kiszabadította a Forte Boccea és a Regina Coeli börtöneiből, majd onnan a német követségre vitte őket. A 
volt magas rangú fasisztákat szeptember 13-án Németországba szállították, egyfelől, hogy részt vegyenek 
az új kormány munkájában, másfelől, hogy elejét vegyék a nem kontrollált fasiszta kezdeményezéseknek. 
In.: Amicucci, Ermanno: I 600 giorni di Mussolini (Dal Gran Sasso a Dongo). Faro, Róma, 1948. 30–32. 
181 A párt vezetőségének élére Pavolinit, a Milícia (Nemzetbiztonsági Önkéntes Hadtest, M.V.S. N.) élére 
Renato Riccit nevezte ki, egyúttal parancsba adta annak újrafelállítását.  
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nevezve ki. A Duce felszólított mindenkit, hogy vegye fel hivatalát, s mindenben 

támogassa a németek harcát a közös ellenséggel szemben, olasz földön. Vizsgálatot 

hirdetett az államcsíny és a kapituláció miatt felelősségre vonandó személyek kapcsán182. 

Az új római hírügynökség útján pedig bejelentésre került, hogy Mussolini ezennel ismét 

átvette a legfelsőbb irányítást az olaszországi fasizmus felett183.  

A Führernek fontos volt, hogy a világ lássa: a tengely továbbra is működik. A 

kötelék fenntartása szigorú figyelmeztetés volt a kisebb szövetségesek számára, Japánt 

pedig eltérítette a tengelyből való kilépéstől, amihez jó ürügyet szolgáltathatott volna 

számára Itáliának a szövetségből való kiválása184. Németország azonban nem hagyta, 

hogy hátat fordítsanak neki185.  

A német elképzeléseknek megfelelően Mussolini tehát ismét főszerepet kapott, még 

ha a Reich árnyékában is, de végre a monarchia kötelékei nélkül186. „Szeptember17-én 

kora reggel e szavakkal búcsúzott bajtársaitól: «és akkor most újrakezdjük», mielőtt 

elhagyta volna Rastenburgot, München felé véve útját, hogy ott a fasizmus szétszórt 

darabjaiból valami újat építsen.”187 A dolgok azonban nem mentek olyan könnyen, mint 

ahogy az elsőre tűnhetett. A megadott határidőre felállítandó kormányhoz188 az 

embereket úgy kellett összevadászni, mivel a felkértek sorra kosarat adtak189, a formálódó 

köztársaság hivatalos elismerését pedig Ribbentropnak kellett kijárnia a csatlós államok 

körében. 

                                                
182 Ezzel kapcsolatban lásd a veronai perről szóló 4.2. fejezetet. 
183 Deakin, 1990. 747. 
184 Wedekind, Michael: Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 
1945. Die Operationszonen ‹‹Alpenvorland›› und ‹‹Adriatisches Küstenland››, R. Oldenbourg Verlag, 
München 2003. 258. Idézi: Fioravanzo, 2009. 66. 
185 „Mussolini bukásának híre végigsöpört a semleges és a megszállt országokon, sokrétű hatással volt 
rájuk. (...) A tengely lényeges meggyengülését jelző változás a semleges országokat a tőle való 
eltávolodás irányába mozdította el. Nem egészen két héttel a Duce menesztésének bejelentést követően a 
svédek felmondták azt a szerződést, melynek értelmében német csapatszállító vonatok haladhattak át az 
országon, Norvégia megszállása, majd ennek a fenntartása céljából. A változás Európa szerte lökést adott 
a megszállt országokban az ellenállási mozgalmaknak is. A növekvő ellenállás növekvő elnyomást vont 
maga után. Morgan szerint úgy tűnt – fonák módon –, hogy a fasizmus bukása időlegesen inkább a 
tengely megerősödéséhez, semmint meggyengüléséhez vezetett. Némileg más megvilágításba kerül 
Mussolini kiszabadítása is. Ezzel, majd a Duce hatalomba történő visszahelyezésével Hitler két legyet 
ütött egy csapásra. Sikerült a tengely tekintélyét újra megszilárdítania, miközben a létrejövő bábállamnak 
köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban tudta biztosítani Olaszország ember- és nyersanyag 
tartalékainak kiszivattyúzását.” In.: Kindl, 2011. 227. 
186 Fioravanzo, 2009. 70. 
187 Bocca, Giorgio: La repubblica di Mussolini. Laterza, Róma–Bari, 1977. 25 (a továbbiakban: Bocca, 
1977.) 
188 A németek szeptember 27-ére tűzték ki a kabinet első ülésének időpontját. 
189 Az Olasz Szociális Köztársaság külpolitikájának legnagyobb ismerője, Marino Viganò történész ezt az 
intellektus bujkálásának nevezi. Moellhausen, Rómába akkreditált német konzul megjegyzése szerint 
pedig „Mussolini nem kollaboránsokat, hanem cinkosokat keres.” In.: Moellhausen, Eitel Friedrich: La 
carta perdente. 25 luglio '43–2 maggio '45. Sestante, Róma, 1948. 212. 
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Mussolini és Anfuso között a külügyminiszter személyéről folytatott 

egyeztetéseken190 Attilio Tamaro191, Attilio De Cicco192, Raffaele Casertano és Serafino 

Mazzolini neve merült fel. Tamaro és Cicco kategorikusan visszautasították a felkérést, 

Casertanót pedig végül a magyarországi követi posztra jelölték ki. Szeptember 23-án, a 

kormány megalakulása bejelentésének napján, a külügyminiszteri poszt még betöltetlen 

volt, így jobb híján Mussolini vállalta el a tárca vezetését, elnapolva a kérdést.  

Mazzolinit a fegyverszünet híre házában, Gubbio városában érte. Néhány nappal 

később, szeptember 23-án Augusto Rossi, a külügyminisztérium biztosa táviratban kérte 

őt, hogy mielőbbi jelenjen meg a Palazzo Chigiben193. Érkezése után rögtön felajánlották 

neki az olasz külügyminisztérium főtitkára pozíciót. Mazzolini, aki diplomáciai pályája 

során Brazíliától Egyiptomig számtalan előkelő posztot töltött be a fasizmus 

szolgálatában, nem minden aggály nélkül adta közel sem lelkes beleegyezését szeptember 

27-én kinevezéséhez194. Hivatalát két nappal később, szeptember 29-én vette fel 

Rómában, és azt egészen 1945. február 23-án bekövetkezett haláláig látta el. Voltaképpen 

ő lett a külügy feje, mindenese. Feladata gyakorlatilag a külügyek teljes koordinálásában 

állt: kapcsolatot tartott a hatóságokkal, a diplomatákkal, a németekkel, a külföldön lévő 

olasz követekkel, jelen volt az állami ünnepségeken és a Duce audienciáin. Az ő kezében 

futottak össze a szálak a külföldön lévő diplomatákkal és eseményekkel kapcsolatos 

ügyekben, s valójában csak a legfontosabb dolgokra szorítkozott a Ducénak írt 

jelentéseiben. Mussolini csupán nagyon kivételes esetben fogadott diplomatákat 

személyesen, vagy vette át a megbízóleveleiket a köztársaság fennállásának 18 hónapja 

alatt; Hitlerrel is csupán kétszer találkozott.  

Nemcsak a vezetői poszt betöltetése bizonyult nehéz feladatnak. A 

külügyminisztérium munkatársainak többsége (aki egyáltalán hajlandónak mutatkozott 

arra, hogy bármily pozíciót vállaljon a Salòi Köztársaságban195) hallani sem akart az 

                                                
190 Anfuso, 1950. 380–381. 
191 Tamaro, Attilio (Trieszt, 1884. július 13. – Róma, 1956. február 20.): történész, újságíró, diplomata. 
Követként szolgál Hamburgban, Helsinkiben, majd Bernben. Az RSI-hez való csatlakozást visszautasítja.   
192 De Cicco, Attilio (Sansevero, 1894. június 20. – Róma, 1957. november 27.): PNF Nemzeti 
Tanácsának (Consiglio Nazionale del PNF) tagja. 
193 Az olasz külügyminisztérium ebben az épületben kapott otthont 1916-tól a második világháború 
befejezéséig. 
194 Mellini Ponce de Leon, Alberto: Guerra diplomatica a Salò: ottobre 1943 – aprile 1945. Cappelli, 
Bologna, 1950. 3–4. (a továbbiakban: Mellini, 1950.) 
195 1943. szeptember 27-én a minisztérium, hogy kipuhatolja az intenciókat, kiküldött minden 
alkalmazottjának egy kérdőívet, melyben választaniuk kellett az alábbi három lehetőség közül:  
1. Hajlandó-e azonnal északra költözi, hogy az új kormány munkájában szerepet vállaljon?  
2. Teljesítené-e ezt, ha arra írásos utasítást kap?  
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északra költözésről, mivel sem kényelmüket vagy otthonukat nem kívánták feladni, sem 

pedig politikailag nem akartak túlzottan kompromittálódni. Másrészt, amennyiben 

„túljelentkezés” mutatkozott volna, sem tudtak volna az összes tisztségviselő számára 

megfelelő szállást biztosítani Észak-Olaszország területén, a már így is elszórtan működő 

állami szervek közelében. Egyszerűen lehetetlen volt az összes hivatalnok északra 

szállítása, s mint említettem, ennek veszélye nem is állt fenn. Mindezeken túl számolni 

kellett avval a ténnyel, hogy a tisztviselők nagy része monarchista érzelmű volt, így 

további gondot okozott volna, ha politikai elköteleződést is várnak tőlük. A probléma 

megoldását az északi központtal párhuzamosan Rómában felállított, külügyekkel 

foglalkozó hivatal, a Rómától Különvált Hivatal (Ufficio Staccato di Roma) jelentette196. 

Nyitva maradt azonban a kérdés a továbbiakban is, hogy ki az, aki marad, s ki az, aki 

északra költözik. Ezért október 3-án a külügyminisztérium dolgozóit a Palazzo Chigibe 

hívták össze, hogy döntsenek a szelekció elvéről. Miután az egybegyűltek elvetették a 

sorshúzás (!) ötletét, sikerült abban megállapodniuk, hogy aki egyedülálló és/vagy 

gyermektelen, vagy akit származása és/vagy (gazdasági) érdekei északhoz köti, azt 

irányítják át Salò és Velence városaiba197.  

A hivatalnokok északra vándorlása október első hetétől körülbelül november végéig 

tartott. Először egyenként, majd Mazzolini által szervezett konvojokban, különvonatokon 

indultak útnak az emberek. Utolsóként a külügyminisztérium főtitkára hagyta el az örök 

várost. „Sokan jöttek üdvözölni. Van, aki azt mondta »Viszontlátásra«, viszont a 

levegőben az »Isten veled« volt.”198 Az északra berendezkedett külügyminisztérium 

november közepén tudta megkezdeni érdemi munkáját199.  

Az RSI külpolitikájáról a legátfogóbb képet Mario Viganò adja 1991-ben publikált 

monumentális alkotásában. A témával foglalkozó kutató számára megkerülhetetlen mű 

fontos iránymutatásokat tartalmaz avval kapcsolatban, hogy milyen értelmezési keretben 

vizsgálható az Olasz Szociális Köztárság (furcsa) jelensége. Külpolitikáját milyen külső 

körülmények határozták meg, illetve milyen lehetőségek és korlátok fakadtak 

geneziséből. Megállapításai nélkülözhetetlen segítséggel szolgálnak az RSI bonyolult 

                                                
3. Egyiket sem fogadja el semmilyen esetben.  
In.: Viganò, 1991. 52. 
196 A hivatal feladata a helyi németekkel, más adminisztratív szervekkel és az ott székelő diplomatákkal 
való kapcsolattartás volt. 
197 Villari, Luigi: Affari Esteri 1943–45. Magi–Spinetti Editori, Róma, 1948. 26. (a továbbiakban: Villari, 
1948.) 
198 Mellini, 1950. 8. 
199 A Budapesten októberben és november első felében tapasztalható fejetlenség és a fasiszta követség 
rendezetlen helyzete is részint ennek tudható be.  
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szövetének átlátásához, ezért érdemesnek tartom Viganò néhány fontosabb 

megállapítását bemutatni. 

„Mussolini most kétszeresen is szorított helyzetben találta magát: egyfelől 1940 

júniusának politikai örököseként, másfelől a Führer »barátjaként«, amikor úgy döntött, 

hogy folytatja azt a tragikus játszmát, amiből július 25.-én barátságtalan módon ki lett 

rakva.”200 A szabadulása után kiadott első közleményeiben deklarálta a háború 

folytatását Németország és Japán oldalán. Mint ismeretes, e kötelmek eredete legalább 

három paktumban gyökerezik. Időrendben az első az antikomintern paktumhoz való 

csatlakozás (1937. november 6.), a második a Németország és Olaszország katonai 

szövetségét rögzítő Acélpaktum (1939. május 22.), a harmadik pedig a háromhatalmi 

egyezmény (1940. szeptember 27.). Az Olasz Szociális Köztársaság az antikomintern 

paktum princípiumait, az állam fasiszta karakteréből adódóan könnyen beillesztette 

gyakorlatába, és ennek megfelelően propagandája is erősen antikommunista jelleggel 

bírt. Ezzel szemben a katonai együttműködést rögzítő szerződés már sokkal 

problematikusabb volt, lévén Viktor Emánuel sohasem ratifikálta azt, valamint a 

megállapodás érvényességével kapcsolatban további kérdést vetett fel az a tény, hogy 

preambuluma szerint az egyezség a német birodalmi kancellár és „Őfelsége Olaszország 

és Albánia királya, Etiópia császára” között jött létre (!) – hívja fel a figyelmet Viganò. 

A háromhatalmi szerződés pedig, olyan egyre inkább eltérő érdekekkel rendelkező 

országok közötti kötőszövetté vált, mint Magyarország vagy Románia. Ezeket a lappangó 

ellentmondásokat Mussolini beszédeiben tompítani kívánta, visszatérően hangoztatva a 

következő állításoknak: 

1. A királyság és a köztársasági fasiszta kormány között kontinuitás áll fenn.  

2. A korábban kötött egyezményekben rögzített kötelezettségek átruházódtak a 

köztársaságra.  

3. Az Olasz Szociális Köztársaság egyenjogú szövetségeseivel.   

S bár mindevvel – szándéka szerint – igyekezett nyomatékot adni az RSI nemzetközi 

jelentőségének, végeredményben beszédeivel abbéli félelmeit fedte fel, hogy mások 

alulértékelik kormányát, s tulajdonképpen csak önmagát szerette volna meggyőzni arról, 

hogy még részt vehet az „Új Európai Rend” megszilárdításában201.  

A rövid kitérő lezárásaképp még egy kérdés erejéig időzzünk el Viganò 

gondolatainál. Létezett-e egyáltalán egységes külpolitikai programja az Olasz Szociális 

                                                
200 Viganò, 1991. 63. 
201 Uo. 66. 
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Köztársaságnak vagy nem?202 Elvileg megfogalmazásra került egy új külpolitikai 

direktíva a veronai kongresszus határozataiban, mely a függetlenség, a természeti 

határok, a területi integritás, etc. alapszólamai mellett olyan gondolatokat is zászlajára 

tűzött, mint az élettér biztosítása vagy az angol intrika és a plutokrácia felszámolása. 

Mindazonáltal, ha a valóságot akarjuk nézni, Olaszország rég nem volt abban a 

pozícióban, hogy diktálhasson, és ezt a Duce pontosan tudta 1943 őszén: „Ebben a 

helyzetben, amiben a köztársaság található, nem alanyai, hanem tárgyai vagyunk a 

nemzetközi politikának. Mindez azt jelenti, hogy nem lesz és nem lehet majd külpolitikát 

csinálni, egyedül arra lehet kísérletet tenni, hogy mentsük, ami menthető.”203 Ezekkel a 

szavakkal maga Mussolini adta meg a „külpolitikai programot”.  

 

 

2.9. King’s Italy 

 

A király és legszűkebb köre szeptember 10-ére jutott el Brindisibe, s még hosszú napokig 

kellett várniuk, mire lehetséges mozgásterük új szövetségeseik koordináta-rendszerében 

tisztább formát nyert. Mindenesetre másnap Badoglióhoz bátorító üzenetet intézett 

Churchill és Roosevelt. Ebben biztosították segítségükről a németek elleni harcban, s 

Itália közeli felszabadulásáról is szóltak. Ám konkrétumokról, melyek a Déli Királyság 

helyzetét meghatározták volna az új viszonyrendszerben, nem esett szó. Az első 

egyeztetésre Eisenhower helyi képviselői és a király között szeptember 13-án került sor. 

Frank Mason-MacFarlane204, a brit hadsereg tisztviselője és az amerikai Maxwell Taylor 

parancsnok közölte III. Viktor Emanuellel: feladatuk jelenleg mindössze abban áll, hogy 

továbbítsák a főparancsnok utasításait feléje, információkat gyűjtsenek, és 

megszervezzék az olaszok párhuzamos katonai akcióját a tengelyhatalmak csapataival 

szemben.  

Még néhány napra volt szükség, hogy tisztább képet lehessen kapni. A szeptember 

19-én hozott döntés értelmében az AMGOT205 megbízottai a továbbiakban csupán 

                                                
202 Uo. 63. 
203 Uo. 26.  
204 Mason-MacFarlane, Sir Frank Noel (Cookham, 1889. október 23. – Twyford, 1953. augusztus 12.): 
angol katonai hivatalnok, politikus. 1942 májusa és 1944 februárja között Gibraltár kormányzója. A 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság főbiztosa Olaszországban 1944-ben.  
205 AMGOT (angolul Allied Military Government of Occupied Territories): a Megszállt Területek 
Szövetséges Katonai Kormányzósága (Szövetséges Ellenőrző Bizottság). A szervezet feladata a 
megszállt/felszabadított országokban a közrend és a közbiztonság szavatolása volt.    
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összekötő, de nem végrehajtó szerepet töltöttek be az olasz kormány oldalán. Ez 

gyakorlati szempontból azt jelentette, hogy négy déli provincia (Lecce, Brindisi, Bari, 

Taranto) innentől kezdve nem tartozott a szövetségesek katonai igazgatása alá, ezeket az 

olaszok fennhatósága alá helyezték. A határozatot másnap, szeptember 20-án közölték a 

királlyal. Ezzel a momentummal megszületik a King’s Italy, a Királyi Olaszország, de 

annak sem jogi elismerése nem történt meg, sem a hőn vágyott szövetséges státuszt nem 

sikerült megkapnia. A király abban reménykedett, hogy amennyiben hadat üzennek 

Németországnak, kivívhatja az ország nagyobb önállóságát. Szeptember 23-án pedig 

személyesen, levél formájában fordult Roosevelthez és VI. György királyhoz, hogy 

ismerjék el szövetséges státuszát, de mindhiába.  

1943. szeptember 29-én, Málta szigeténél, a Nelson nevű angol hadihajó fedélzetén 

került sor a hosszú fegyverszüneti megállapodás (armistizio lungo) aláírására. Az 

összesen 44 cikkelyt tartalmazó irat 25. cikkelye a külügyi kapcsolatok szabályozására is 

kitért. Ennek értelmében Olaszország az Egyesült Nemzetekkel harcban álló országokkal 

diplomáciai kapcsolatot nem folytathatott, az ott működő követeket és más diplomatákat 

pedig haza kellett rendelnie. A szövetségesek viszont fenntartották maguknak a jogot, 

hogy a semleges országoknak a megszállt Itália területén működő követeit bármikor 

visszaküldhetik, s előírhatják Itália számára a velük fenntartott érintkezés módját is. Azaz 

– lényegében véve – a Királyság önálló külpolitikát nem folytathatott, ami már 

önmagában megkérdőjelezte az ország önrendelkezési jogát206. Apelláta azonban nem 

volt, így Badoglio aláírta a megállapodást.  

Eisenhower mindazonáltal oldani kívánta a nyomasztó politikai légkört, s már 

szeptember 18-án javaslatot tett Churchillnek és Rooseveltnek a feltétel nélküli megadás 

formulájának enyhítésére. Végül az elképzelése szerinti „társhadviselő fél” 

(cobelligerente) formula nem került ugyan bele a fegyverszüneti egyezménybe, de annak 

tartalmát és terminusait részben enyhítette a főparancsnoknak a konvenció szövegéhez 

mellékelt levele. Ebben Eisenhower elismeri, hogy a klauzulák nagy része a Cassibile, 

azaz a rövid fegyverszünet aláírása óta elavult. Hozzáteszi, belátja: az olasz kormánnyal 

szemben támasztott követelmények teljesítéséhez nem éppen a legmegfelelőbbek a 

körülmények. Így amennyiben a fennálló helyzet miatt nem sikerülne ezeket végrehajtani, 

azt nem tekintik az olasz szándék hiányának. Kifejti, hogy ha a katonai helyzet a 

                                                
206 A fegyverszüneti megállapodás további pontjai is hasonló színezetűek voltak. Például a 26. cikkely 
arról rendelkezik, hogy a dél-olaszok nem hagyhatták el a lakóhelyüket a szövetségesek helyi 
megbízottjának engedélye nélkül. 
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későbbiekben úgy alakul, avagy az olaszok az elvárásoknak megfelelő mértékben 

együttműködést mutatnak, úgy a dokumentumokban rögzítettektől el lehet majd térni. 

Olaszországot pedig már az Egyesült Nemzetek egyik közreműködőjének (un 

cooperatore delle Nazioni Unite) nevezi. Csillapítólag hatott továbbá az is, hogy a felek 

megállapodásának értelmében a hosszú fegyverszüneti megállapodás szövege titokban 

maradt.  

A szövetségesekkel egyenrangú státusz elnyerésére az olaszok utolsó reményüket a 

németeknek való hadüzenetben látták. Október 13-án ezért Badoglio – a király nevében 

– utasította a madridi követet, Calbolit, hogy az erről szóló nyilatkozatot adja át a németek 

spanyolországi követének. Egyúttal intézkedett, hogy a svájci kormány lássa el az olasz 

érdekek védelmét a németek, a japánok és az általuk megszállt országok területén. A 

hadüzenet meglehetősen felemásra sikerült bejelentését207 követően a szövetségesek 

végül elismerték társhadviselő félként Olaszországot (cobelligerent), s néhány egység 

meg is kezdte a harci cselekményeket a német csapatokkal szemben. A királyi kormány 

gépezete pedig mostoha körülmények között ugyan, de lassan működésbe lendült. 

 

 

2.10. Dél-Olaszország. A külügyminisztérium csírája 

 

Az Olasz Szociális Köztársaság megalakulását követően a neofasiszta kabinet a 

külügyminisztérium apparátusának szinte teljes egészét szolgálatába tudta állítani. Ezzel 

szemben „(…) a király és Badoglio Brindisibe érkezésekor (…) Olaszország már 

felszabadított részén nem lehetet egyetlen külügyminisztériumi hivatalnokot sem találni, 

még véletlenségből sem.”208 Guariglia külügyminiszter pedig éppen hogy menedéket 

talált Rómában, mielőtt a németek letartóztatták volna209. Így az új székhelyén 

berendezkedő kormány mostoha körülmények között tudta megkezdeni működését 

érkezése napján, szeptember 11-én. A legsürgetőbb feladat a polgári közigazgatás 

kereteinek megteremtése volt. Az ekkor felállításra került Polgári Ügyek Hivatala 

                                                
207 A hadüzenetet Paulucci de Calboli (Róma, 1861. március 15. – Róma, 1931. február 12.) madridi 
követ feladata volt bejelenteni. Az aktust a német követségi tanácsos nem fogadta el hivatalos 
hadüzenetként, arra hivatkozva, hogy a Badoglio-kormány nem hivatalos képviselője Olaszországnak, s a 
terület, amely felett a király regnál, a szövetséges erők megszállása alatt áll, így nem rendelkeznek olyan 
nemzeti területtel, melynek nevében ezt megtehetné.   
208 Brusasca, 1949. 45. 
209 Guarigliát szó szerint ott felejtették Rómában, ugyanis a királynak és szűk körének a szeptember 8-
áról 9-ére virradó éjszakán történt távozásáról nem értesítették. In.: Cacace, Paolo: Venti anni di politica 
estera (1943–1963). Bonacci, Róma, 1987. 13. (a továbbiakban: Cacace, 1987.) 
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(Ufficio Affari Civili, UAC) közvetlenül a kormánynak felelős, szekciókra osztott 

szervként, a katonai ügyeket leszámítva az államélet minden fontos területét átfogta, 

melynek vezetésével Innocenti prefektus210 lett megbízva211. A tartomány palotájának 

néhány szobájában berendezkedő államigazgatási hivatal, ha meglehetősen kezdetleges 

formában is212, de minisztériumokra oszlott, s a közigazgatás különböző ágai szerint 

struktúrálódva munkához fogott. Hamarosan felállításra került az UAC külügyi szekciója, 

miután több mint egy tucat tisztségviselő – nem minden veszély nélkül – eljutott 

Brindisibe, hogy ott újra a király szolgálatába állhasson. Fontos eredmény, hogy 

szeptember 24-én, a Szövetséges Katonai Misszió (Missione Militare Alleata) útján fel 

tudták venni a kapcsolatot a semleges országokban működő követekkel is, október 20-án 

pedig létrehozták az UAC-tól elválasztott, autonóm külügyminisztériumot.  

Az önálló hatáskör elnyerésénél fontosabb stációt jelentett a hivatal fejlődésében 

Renato Prunas213 külügyminisztériumi főtitkárrá történt kinevezése, akinek erőskezű, 

határozott vezetése alatt a szervezet markánsabb profilt kapott. A minisztérium elsődleges 

feladata az elkövetkező időszakban a békefeltételek enyhítése mellett a külpolitikai 

elszigeteltségből való kitörés, valamint a megfelelő külképviseleti hálózat újraépítése és 

működésbe hozása volt (az állami folytonosság fenntartásán kívül, mely egyes 

történészek szerint az egyik legnagyobb érdeme a kormány Brindisiben töltött 

periódusának). Bár a semleges országokban működő missziókkal, mint említettem, 

megtörtént a kapcsolatfelvétel, a Déli Királyság lehetőségeit kezdetben gátolta a „hosszú 

fegyverszüneti megállapodás”, kifejezetten a diplomáciai kapcsolatokat szabályzó 25. 

cikkelye214. Mivel a szerződés a felek közti megállapodás értelmében titokban maradt, 

                                                
210 Innocenti, Silvio (? – ?): 1943. augusztus 24. és szeptember 15. között Taranto tartomány prefektusa. 
211 Espinosa, Agostino Degli: Il Regno del Sud: 8 settembre 1943 – 4 giugno 1944. Migliaresi, Róma, 
1946. 39–40.  
212 A kabinet kezdeti működésről Puntoni, a király segítője maróan a következőképp nyilatkozik 
visszaemlékezésében: „(...) inkább hasonlít egy családi tanácsra, mintsem kormányra.” In.: Puntoni, 
1993. 178. 
213 Prunas, Renato (Cagliari, 1892. ? – Kairó, 1951. december 25.): olasz diplomata, 1943–1946 között a 
külügyminisztérium főtitkára. A háború után török, majd egyiptomi követ. 
214 „(A) Az Egyesült Nemzetek országaival harcban álló országokkal, vagy az azok által elfoglalt 
országokkal a kapcsolatot meg kell szakítani. Azokat a diplomatákat, konzulokat, vagy másokat és az 
olasz hadsereg földi, tengeri és légi egységeinek tagjait, akik ezekben az országokban vagy az Egyesült 
Nemzetek által meghatározott területeken vannak akkreditálva vagy ott szolgálnak, vissza kell hívni. 
Ezeket a diplomatákat és konzulokat az Egyesült Nemzetek által előírt módon kell kezelni.” Az eredeti 
szöveg szerint: „(A) Le relazioni con paesi in guerra con qualsiasi paese delle Nazioni Uniti o occupati 
da tali paesi, saranno rotte. Gli uffici diplomatici, consolati o altri e membri delle forze italiane di Terra, 
Mare e Aria accreditati a o serventi in missioni con tali paesi o in qualsiasi altro territorio specificato 
delle Nazioni Unito, saranno richiamati. Gli ufficiali diplomatici e consolari di tali paesi saranno trattati 
come le Nazioni Unite potrebbe prescrivere.” A hosszú fegyverszüneti megállapodás teljes szövegét lásd: 
http://avalon.law.yale.edu/wwii/italy03.asp  
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minderről a tengelyhez tartozó országokban szolgálatot teljesítő megbízottak semmit sem 

tudtak. A diplomaták és a diplomáciai kar vezetője között pedig lényegében nem létesült 

közvetlen élő kapcsolat, leszámítva a lényegében egyirányú, Ankarán és Bernen keresztül 

folytatott levelezést215. 

A politikai-intézményes megújulásra mindazonáltal más irányban216 még a szűkös 

alternatívák között is volt lehetőség. Néhány hónapon belül sikerült szélesebben 

kielégíteni a politikai igényeket, és továbbfejleszteni a kezdetben bürokratikus-

adminisztratív vonalon kifejtett aktivitást, mely tendencia a kormány Salernóba történő, 

1944 februári áttelepülésével csak tovább erősödött.    

 

 

2.11. Diplomáciai harapófogók 

 

Az angolszász hatalmakkal 1943. szeptember 3-án megkötött fegyverszüneti 

megállapodás néhány nappal későbbi nyilvánosságra kerülése, majd az Olasz Szociális 

Köztársaság megalakulásának híre és ténye a külföldi olasz diplomáciai képviseleteket 

váratlan helyzetbe hozta. A királyon és szűk környezetén kívül a folyamatban lévő 

tárgyalásokról szinte senki sem tudott. A külképviseletek közül egyedül a berlini, a 

budapesti, a szófiai és a bukaresti követség munkatársai kaptak táviratban tájékoztatást a 

3-i fegyverszüneti megállapodásról, ezek is csak 8-án reggel, majd este telefonon is, még 

mielőtt a németek minden kommunikációs összeköttetést megszakítottak volna Róma és 

a külvilág között. Mint láttuk, a király és a kormány szeptember 9-én elhagyta, a németek 

pedig másnap megszállták az Örök Várost. A külföldön tevékenykedő diplomaták 

teljesen magukra maradtak, minden utasítás nélkül. A kialakult helyzetet pedig tovább 

bonyolította a Mussolini kiszabadulása után megalakult Olasz Szociális Köztársaság, 

                                                
215 Az ankarai követség kapcsolatot tartott a bulgáriai, a romániai, a szlovák, a horvát, az albán és a 
magyar földön dolgozó királyi követségekkel. Az üzenetváltást az angol és az amerikai követség 
postaszolgálatán keresztül oldották meg. In.: Brusasca, 1949. 89. 
216 Fontos és Olaszország háború utáni külpolitikáját is meghatározó lépés egyfelől a kapcsolatfelvétel De 
Gaulle emigráns kormányával, másfelől a szovjetekkel. Törökország után másodikként a Szovjetunió 
ismeri el az újra formálódó államot. 1944. március 4-én Bogomolov nagykövet hivatalosan bejelentette 
Badogliónak, hogy a szovjetek szeretnék újra felvenni a diplomáciai kapcsolatot az olasz kormánnyal. 
Néhány héttel később, március 25-én a szovjetek elfogadták Quaroni kinevezését moszkvai olasz 
képviselőnek, és kijelölték a tapasztalt diplomatát, Kosztiljevet olaszországi szovjet követnek. Ez volt az 
első olyan aktus, amellyel a kormány kitört a diplomáciai elszigeteltségből. In.: Brusasca, 1949. 52. 
Mihali Alexejevics Kosztiljev (1900–1974) egészen 1954-ig látja el Szovjetunió olaszországi 
képviseletét, mint rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 
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ugyanis minden követnek választania kellett: a királyi kormány vagy Mussolini mellett 

kötelezi el magát.  

Az egykori követek által írt visszaemlékezésekben és a forrásokban a diplomaták 

gyakorta hangsúlyozzák hűségüket. De mit is takar tulajdonképpen ebben a kontextusban 

ez a fogalom? A hűség alatt a hűségesküt kell érteni. A diplomatáknak ugyanis egyfelől 

a királyra kellett felesküdniük, másfelől (a rendszer sajátosságaiból fakadóan) a pártra 

(azaz a Ducére217), mivel 1933-tól párttagsági könyv nélkül nem lehetett tisztviselőt 

közhivatalba állítani. A „kettős eskü” kérdését még nem bolygatta fel az a tény, hogy a 

Nemzeti Fasiszta Párt Mussolini bukása után egyik napról a másikra elolvadt (megmaradt 

az egyik), azonban a szeptemberi események folytán az eskük egymással 

inkompatibilissé, sőt kontradikciókká váltak, lévén hogy a király és Mussolini személye 

(mi több, államalakulataik!), így a rendszer is kettévált218. Ennek folyományaként az őket 

képviselő követi testületekben szintén hasadás következett be.  

A diplomaták alapvető feladata az állam nemzetközi kapcsolatainak, érdekeinek a 

képviselete, a követ elvileg arc nélküli szereplője a folyamatnak. A megszokott rendet 

azonban a fentiekben említett körülmények átírták. Előtérbe került az egyén, aki hirtelen 

nemcsak az állam reprezentánsaként jelent meg, hanem tisztségének ellátása (vagy 

odahagyása) mellett saját sorsának alakítójaként is. 

Amennyiben tehát nem politikai események törvényszerű láncolataként fogjuk fel 

az egyes követségek akkori történetét, hanem egyének és csoportok döntéseinek 

sorozataként, a történelemnek ez a kis szelete más megvilágításba kerül. 1943 

szeptemberében ugyanis az addig a háborús mindennapok keretei között működő egyének 

váratlanul az események frontvonalába kerültek politikai, s még inkább perszonális 

értelemben. Az olasz követek a diplomatáktól elvárt politikai képviselet ellátása helyett 

önálló politikai döntések meghozatalára kényszerültek. 

Az egyes döntések vizsgálatakor több mindent figyelembe kell venni. Kérdés, hogy 

a követek élet- és szakmai pályatörténete mekkora prediktív erővel bírhatott. Ugyanakkor 

az adott politikai szituációban az egyének lehetséges cselekvési módjait erősen 

befolyásolta, hogy lehetőségük volt-e egyáltalán a későbbiek során kapcsolatba lépni a 

                                                
217 Az 1933-tól érvényben levő eskü szövege a következőképp hangzott: „Nel nome di Dio e dell’Italia 
giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e se è necessario 
col mio sangue, la causa della Rivoluzione Fascista.” Azaz: „Isten és Olaszország nevében esküszöm, 
hogy fenntartás nélkül végrehajtom a Duce parancsait, és minden erőmmel, illetve ha szükség van rá 
akkor a véremmel szolgálom a fasiszta forradalom ügyét.” In.: Bracalini, Romano: Otto milioni di 
biciclette. La vita degli italiani nel ventennio. Mondadori, Milánó, 2009. 158. 
218 Conciatori, 1990. 225. 
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Déli Királysággal, amennyiben a választásuk a Badoglio-kormányra esett, vagy a 

kapcsolattartás egészen a háború végéig ellehetetlenült. Az alábbiakban néhány példát 

mutatok be e választási lehetőségek közül eltérő helyzetű olasz külképviseletek esetében. 

Ezek segítséget nyújtanak az utóbb részletesen is ismertetésre kerülő budapesti szituáció 

megértéséhez, rámutatva arra, hogy a Magyarországon kialakult bonyolult helyzet 

általános jelenség volt ekkor az olasz diplomáciai karban. A bemutatásra kerülő példák a 

döntéseket meghatározó, már említett vezérelvek lehetséges variánsain kívül, a 

diplomaták választásainak szubjektív és személyes vetületeit is felvillantják. 

A követek elsődleges feladata, mint említettem, országuk külpolitikai érdekeinek 

képviselete. Ehhez a nélkülözhetetlen, fundamentális kiindulópont a központ és az adott 

országban székelő követség közötti információcsere. Mivel ennek lehetősége szeptember 

8-án (a semleges országokat kivéve219) lényegében megszűnt, a bevett folyamat új 

alapokra helyeződött. A Déli Királyság mellett döntő külképviseletek tekintetében – 

információ hiányában – a legtöbb esetben egyéni akciókról beszélhetünk, míg a Salòi 

Köztársaság külügyminisztériuma a legfrissebb információkkal rendelkezett a 

diplomatákról, s döntéseiket széles skálán mozgó eszközökkel volt képes befolyásolni.  

Hogy beszélhetünk-e a külügy képviselőinek esetében szabad akaratból hozott 

elhatározásról vagy sem, azt alapvetően befolyásolták a körülmények és az egyéni 

feltételek220, ugyanis a választás következményei országonként radikálisan eltérőek 

voltak. Elemi eltérés mutatkozik abban, hogy az adott városban a diplomaták vagy védett 

helyzetben voltak, vagy a teljes kiszolgáltatottság állapotában. Azok számára, akik a 

németek vagy a japánok által kontrollált területen tevékenykedte, és a fegyverszüneti 

megállapodás nyilvánosságra kerülésével a királyi kormány mellett kötelezték el 

magukat, megkezdődött személyes odüsszeiájuk: több évet kellett várniuk, hogy 

kiszabaduljanak, s visszatérhessenek hazájukba221.  

                                                
219 A Brindisiben felállított külügyminisztérium elsődleges feladata a semleges országokban szolgáló 
követekkel való kapcsolatfelvétel volt. A következő hónapokban az egyre intenzívebb 
információcserének köszönhetően a helyi követek – a megfelelő instrukcióknak és tájékoztatásnak 
köszönhetően – már sikeresen tudták a Déli Királyság érdekeit képviselni külföldön. 
220 A kérdés e típusú aspektusával legrészletesebben Mauro Conciatori olasz történész foglalkozott már 
többször hivatkozott, a Storia delle Relazioni Internazionali című folyóiratban 1990-ben közzétett 
tanulmányában.  
221 Mario Luciolli, Spanyolországba, San Sebastian városába akkreditált olasz követ visszaemlékezésében 
így fogalmaz az érintett diplomatákkal kapcsolatban: „Érdemes megemlíteni, hogy a salòi kormányhoz a 
minisztérium alkalmazottai a németek és a japánok által kontrollált területeken csupán kis számban 
csatlakoztak annak ellenére, hogy személyes épségüket jelentős mértékben kockáztatták döntésükkel. Az 
Európában szolgáló diplomaták internálása kevésbé súlyos következményekkel járt. Azok, akik Japánban 
vagy Kínában töltötték be állásukat, családjukkal együtt koncentrációs táborba kerültek, a 
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A feltehetőleg Komor Pál, a sanghaji magyar konzul [a japán szolgálatban álló, 

Vang Csing-vej vezette bábkormány mellett működő diplomata] tollából származó 

jelentés jól érzékelteti a külföldön rekedt olasz kolónia kálváriájának kezdetét: 

„Tisztelettel jelentem, hogy az olasz kapituláció híre e hó 9.-én kora reggeli órákban 

terjedt el a városban. – Pár perccel később már mindenki tudta, hogy a »Conte Verdét«222 

és egy hadihajót elsüllyesztették a kikötőben. A japán hatóságok azonnal körülzárták a 

Bund-nek a Conte Verdével szembe fekvő részét, a hajó legénységét japán motorkocsikon 

a Navy Y.M.C.A. épületébe vitték, ahol azóta vannak szigorú őrizet alatt. – Az összes olasz 

állampolgárok telefonjait azonnal kikapcsolták és a délután a rádió rendeletet adott le, 

hogy minden olasz állampolgár köteles lakhelyén maradni. – A követség és a konzulátus 

épületét elbarikádozták, és házról házra járva elvitték az olasz cégek főnökeit, akik 

részben az olasz clubban, részben pedig más helyeken vannak őrizet alatt. Az összes olasz 

cégeket és üzleteket lepecsételték az ellenséges tulajdont jelző pecsétekkel ugyanaznap 

éjjel. Az olasz clubban elhelyezetteket barátai nem látogathatják meg, de nekik könyveket, 

élelmet, ruhaneműt stb. küldhetnek be. A követség és konzulátus tagjai lakásaikban 

vannak őrizet alatt, kijárhatnak, de csak fegyveres »védelem« kíséretében. A védelmet a 

kínai rendőrség szolgáltatja. A hadihajó tisztjei és legénysége a tengerész zászlóalj 

tagjaival együtt az utóbbiak kaszárnyájában vannak őrizet alatt, kijárniuk nem 

szabad.”223 

A sanghaji követ, Francesco M. Taliani szeptember 9–10-e között a papírokat égette, 

másnap pedig a helyi hatóságok letartóztatták. Azzal vádolták, hogy tudatosan készítette 

elő az olasz katonai hajók elsüllyesztését, amit a tokiói kormány, mint casus bellit kezelt. 

Az olasz diplomatát több ízben is kihallgatták, hogy vallomásra és a formálódó új fasiszta 

állam elismerésére bírják. Miután kategorikusan visszautasította a Salòi Köztársasághoz 

való csatlakozást, a kínai hatóságok képviselője egyértelműen figyelmeztette Talianit 

döntésének várható következményeire: „Nem tudja, mi vár Önre”, mire az olasz követ 

magában ironikusan megjegyezte, hogy ők sem…224 Taliani és a többi diplomata, aki a 

Badoglio-kormány mellett döntött, néhány nappal később koncentrációs táborba került. 

                                                
legkegyetlenebb körülmények közé.” In.: Luciolli, Mario: Palazzo Chigi: anni roventi. Ricordi di vita 
diplomatica italiana dal 1933 al 1948. Milánó, Rusconi, 1976. 141. (a továbbiakban: Luciolli, 1976.) 
222 1923-ban épült olasz óceánjáró. 
223 MNL OL K 99, Római Követség, 1943 II. tétel. (1137/1943) Sanghaj, 1943. szeptember 14.  
224 „Voi non vi rendete conto di quel che vi aspetta (…) Subito avrei voluto replicare: „Neanche voi.” In.: 
Taliani, Francesco M.: È morto in Cina. Mondadori, Milánó, 1949. 23. 
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Példaként érdemes megemlíteni a thaiföldi követség helyzetét, ahol is a 

fegyverszüneti megállapodás nyilvánosságra kerülésekor rögtön elszigetelték a 

diplomatákat, házi őrizetben tartva őket a japán katonai hatóságok igényeinek 

megfelelően. A helyi követ, Guido Crolla megpróbálta felvenni a kapcsolatot 

(sikertelenül) a Badoglio-kormánnyal, de szeptember 25-én a – kommunikáció és 

támogatás hiányában – kénytelen volt elismerni Mussolini Észak-Itáliában berendezkedő 

új államát.  

A fegyverszünet híre a semleges országok területén dolgozó diplomatákat is 

váratlanul érte. A kommunikációs kapcsolatok időleges megszakadása, az utasítások 

hiánya szintén döntési helyzetbe hozta a követeket. 1943. szeptember 8-a és 9-e a 

találgatások jegyében telt. Kétséges volt, hogy berendezkedik-e egyáltalán délen a 

királyság, s ezzel párhuzamosan létrejön-e északon az új köztársaság225. Az átmeneti 

bizonytalanság után röviddel, a tisztázódó politikai helyzetben, az összes semleges 

országban működő követ a Badoglio-kormány mellett kötelezte el magát, s ez a 

választásuk semmilyen negatív kihatással nem volt személyes sorsukra.  

Hasonló, bár a legtöbb esetben csak ideig-óráig fennálló védett helyzetet élvezhettek 

például (Magyarországon kívül) a Románia területén működő királyhű diplomaták is. A 

bukaresti követ, Bova Scoppa a Királyi Olaszország mellett kötelezte el magát. Ebben a 

döntésében Antonescu marsall is biztosította támogatásáról. Röviddel ezután a 

kondukátor Hitlerrel való személyes találkozóját követően – feltehetően erős nyomásra – 

elismerte ugyan az Olasz Szociális Köztársaságot, de Mihály király nem volt hajlandó 

átvenni Armando Odenigónak, a salòi kormány hivatalos képviselőjének megbízólevelét, 

tekintettel a már korábban akkreditált követre226. Így, a magyarországi helyzethez 

hasonlóan – kisebb eltéréssel – egyidejűleg két követség működött Romániában is, 

egészen a szovjet előrenyomulásig és az augusztus 23-i román kiugrásig. Néhány nappal 

a kiugrás után Odenigót Gheorghe Davidescu227, a román külügyminisztérium főtitkára 

                                                
225 Luciolli, 1976. 138–143. 
226 Odenigo kinevezésekor Mussolini személyes levélben fordult Antonescu kondukátorhoz, kérve 
követének kedvező fogadtatását, a két ország jó kapcsolatának tovább ápolása reményében. ASMAE, 
Affari Generali RSI 1943–45, b. 15. Fasc. Odenigo. 1943. december 20. A románok RSI-vel szembeni 
ellentmondásos viszonyáról más források is beszámolnak. Lásd pl.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–
45, b. 37. Fasc. 1. Affari Politici. Bukarest, 1943. szeptember 18. Trandafilo levele Mussolininek; 
ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 37. Fasc. 3. Adesione al governo regio ed alla RSI. Bukarest, 
1943. december 15. Trandafilo levele Mazzolininek.  
227 Davidescu, Gheorghe (Brassó, 1892. március 18. – ?): román jogász, diplomata. 1920 decemberétől 
teljesít diplomáciai szolgálatot. 1921–1925 között a budapesti követségen dolgozik, 1927–1933-ig pedig 
Varsóban. A háború kitörésekor Románia moszkvai követe. 1940. június 26-án ő kapja kézhez azt a 
szovjet ultimátumot, melynek nyomán két nappal később Besszarábia és Észak-Bukovina területeire 
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személyes találkozóra hívta. Bejelentette, hogy a diplomáciai kapcsolatok Románia és az 

Olasz Szociális Köztársaság között ezennel megszakadtak. A kialakult helyzet várható 

következményeivel mindkét fél pontosan tisztában volt, s a párbeszéd zárásaként 

Davidescu azt kérdezte a követtől, hogy miért nem ismeri be, hogy eltévelyedett, hogy 

hibázott. Odenigo ekképp válaszolt: „Ha minden, ami rosszul végződik, az elkövetett hiba 

következménye, az enyém, ahogyan a kollégáimé is nyilvánvalóan hibaként értendő. De 

mit is mondhatnék Önnek? (…) Meglepi Önt, hogy ragaszkodok az általam elkövetett 

hibához? (…) A hiba és a bűn két különböző dolog. Ha bűnösnek érezném magam (…) 

akkor összekeverném a büntetést a félelemmel (…)” „Nagyon nemes gondolat” – 

válaszolta Davidescu. „Nagyon nemes gondolat (…) De veszélyes!”228 Ebből a 

szempontból a román külügyminisztérium főtitkárának igaza volt: 1944. szeptember 

elején a szovjet csapatok elérték Bukarestet, Odenigót pedig Moszkvába hurcolták, 

ahonnan csak hat évvel később szabadult229. 

A légüres intézményi térben, mint majd azt látni fogjuk, a Budapesten dolgozó olasz 

követek is kialakították elvi pozíciójukat, s egyéni indítékaiknak megfelelően reagáltak a 

kényes diplomáciai helyzetre. Motivációjuk több variánsa közül a hűség, illetve a 

politikai elkötelezettség két szélsőséges pólusa jelenik majd meg előttünk. A budapesti 

olasz nagykövet, Filippo Anfuso, mint hithű fasiszta és Mussolini pártfogoltja számára a 

lojalitás egyedüli formája az elkezdett út folytatása és befejezése volt, akár azon az áron 

is, hogy tudta: a háború befejeztével számonkérésre kerül sor. Ezzel szemben a másik 

„véglet”, a király melletti kitartás az eskü szentségeként jelenik meg a Magyarországon 

szolgálatot teljesítő katonai attasé, Emilio Voli és a testület tagjai közül hozzá csatlakozó 

társai esetében. Voli 1943. október 27-én kelt levele tökéletesen érzékelteti döntésük 

nehézségét, ugyanakkor az egyedüli lehetséges választás miértjét is: „(…) Jelen 

beszámoló zárásaképpen ki szeretném emelni, hogy a megmaradt rendelkezésemre álló – 

a haza ügyéhez és a királyhoz hű – személyzet továbbra is megtartja adott esküjét. Hogy 

milyen események várhatnak ránk eme vendégszerető országban, amely egyre inkább 

szenvedi a hatalmaskodó szomszéd elnyomását, nem tudni még, de egy biztos: a távoli 

                                                
szovjet csapatok vonulnak be. 1941 és 1944 októbere között a román külügyminisztérium főtitkára. A 
háború után még rövid ideig diplomáciai szolgálatot teljesít, majd a kommunisták letartóztatják és 
börtönbe zárják.  
228„Se tutto quello che finisce male è conseguenza di un errore, il mio e quello de’ miei compagni è, 
evidentemente, un errore. Ma che posso dirvi? (…) vi parrà strano, mi sono affezionato al mio errore (…) 
Ma errore e colpa non sono la stessa cosa. Se mi fossi sentito in colpa (…) il pentimento si confonde con 
la paura (…) Molto nobile (…) Molto nobile (…) Ma pericoloso!” In.: Odenigo, Armando: Prigioni 
moscovite. Cappelli Editore, Bologna, 1955. 20. 
229 Brusasca, 1949. 72. 
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haza, mely vérzi fájó sebeit, mindegyikőnk szemében ott van királyunk szent személyében, 

melynek dinasztiája biztos garancia a halhatatlan Olaszország elkerülhetetlen sorsára, 

amely hamarosan bekövetkezik.” 230 [ford. – P.A.] 

  

                                                
230 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano 
e badogliani. Budapest, 1943. október 27. 
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III. A BUDAPESTI OLASZ KÖVESÉGEK TÖRÉNETE 1943 

AUGUSZTUSÁTÓL MAGYARORSZÁG MEGSZÁLLÁSÁIG 

 

 

3.1. Útban a krízis felé 

 

A budapesti olasz követség első titkára, De Ferrariis szerint, amikor 1943 augusztus 

elsején Anfuso magyarországi olasz nagykövet rövid római tartózkodása után visszatért 

Budapestre, mélységesen felkavartnak tűnt. Nem csoda: a diplomata nyáron magáncélból 

látogatott az olasz fővárosba, ahol szeme előtt omlott össze kártyavárként Mussolini 

hatalma, melynek 20 éve hű szolgálója volt. Az 1901-ben született Filippo Anfuso 23 

évesen, a rendszer születése után röviddel csatlakozott a fasiszta párthoz. Diplomáciai 

karrierje 1925-ben kezdődött; müncheni, budapesti, berlini, kínai és görögországi 

szolgálat után, 1936-tól a Ciano irányította Külügyminisztériumi Kabinet helyettes 

vezetőjeként, majd vezetőjeként tevékenykedett. Magyarországra 1942 januárjában tért 

vissza, immáron nagyköveti rangba231. Hozzá kell tenni, hogy nem csak pályája, fasiszta 

meggyőződése, hanem személyes kapcsolatai, így például Cianóhoz fűződő mély 

barátsága is erősítette kötődését a Duce államához. Mindezek alapján érthető a 

zavarodottsága Mussolini váratlan menesztése és a fasiszta rendszer gyors ütemű 

elolvadása láttán.   

Anfuso a Rómában történtekről, némi vonakodás után mozgalmas előadást tartott 

kollégáinak. „Beszámolt nekünk július 25-e első számú szerzőinek félelmeiről, majd a 

Nagytanács döntésének előre nem látott fejleményeiről, lefestette számunkra a 

felszabadulás egyöntetű érzését, amivel az olasz nép fogadta Mussolini letartóztatását és 

a diktatúra felszámolását. Egy vasfüggöny (...) emelkedett fel és tárta fel az olasz nép 

lelkét.”232 – írja De Ferrariis memoárjában. Anfuso tájékoztatóját összegzendő 

kijelentette: a fasiszta rendszer eltűnt, s ki van zárva annak minden lehetősége, hogy 

valaha visszatérjen, „(...) és tetszik vagy nem tetszik, az egyetlen, amit tehetünk, az az 

alkotmányos kormánynak való engedelmesség. Mind a belpolitikai, mind a külpolitikai 

helyzet kérdéses (...) bárki aki teheti, jobban teszi, ha a lehető leghamarabb visszatér 

                                                
231 Anfuso budapesti nagyköveti tevékenységével kapcsolatban lásd: Réti, 2008.; Réti György: Filippo 
Anfuso „Boldogtalan Magyarországa”, avagy: egy olasz diplomata háborús emlékei hazánkról. In.: 
Külügyi Szemle, VII. évf. 2008/1. 170–193.  
232 De Ferrariis, 1945. 1. 
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Olaszországba.”233 De Ferrariis visszaemlékezésében feljegyzi, hogy a nagykövet 

beszédmódja, különösen nyelvezetének tónusa keltett rossz érzést a budapesti olaszok 

körében, akik közül sokan személyesen is felkeresték az első titkárt az elkövetkező 

napokban, hogy kikérjék tanácsát. Anfusóval ellentétben De Ferrariis semmilyen 

nosztalgiát nem érzett sem a fasizmus, sem Mussolini iránt. Meglátása szerint a rezsim 

felett a történelem mondta ki a halálos ítéletet, s csupán Anfuso „(...) morális karaktere 

és az ország sorsának szabad alakulásában való őszinte hit hiánya tette lehetetlenné 

számára, hogy annak lássa ezt a krízist, ami volt: a nemzeti megújulás fájdalmas és 

szükségszerű kezdetének.”234 

De Ferrariis visszaemlékezésének tanúsága szerint a küszöbön álló újabb politikai 

fordulatra több jel is mutatott. A titkár augusztus utolsó napjaiban Rómába utazott, hogy 

jelentést tegyen az olasz külügyminisztériumban, a Palazzo Chigiben egy német 

követségi tanácsossal folytatott budapesti megbeszéléséről. A német diplomata ugyanis 

minden kétértelműség nélkül kijelentette, hogy a Badoglio-kormánnyal szemben teljesen 

bizalmatlanok, hogy ígéreteinek nem adnak semmilyen hitelt Németországban, valamint, 

hogy Hitler készen áll arra, hogy az olasz népet ellenségként kezelje, amennyiben a 

hűtlenség vagy az ellenségesség legkisebb jelét véli felfedezni235. A tanácsos szavainak 

hitelességét csak még jobban megerősítették De Ferrariisban az Olaszországban 

tapasztaltak: amikor vonaton átkelt Észak-Itálián, látta a bevonuló Wehrmacht 

egységeket236, akik olybá tűntek, mintha egy ország megszállására érkeztek volna. 

Mindezek arra a következtetésre vezették őt, hogy az olasz belpolitikai helyzet 

gyorsabban alakul, mint azt Budapesten gondolnák, ezért szükséges felkészülni arra, 

hogy nehéz idők jönnek, különösen a Németországgal szövetséges országokban missziót 

teljesítő követek életében. Valószínűsítette, hogy hamarosan minden kapcsolat 

megszakad Olaszországgal237. De Ferrariis Magyarországra visszatérve minderről 

                                                
233 Uo. 2. Anfuso viselkedésével kapcsolatban Voli katonai attasé 1943. október 27-én kelt jelentésében a 
következőket írja: „Anfuso ex-nagykövet, miután visszaérkezett Rómából augusztus 1-jén, nem takargatta 
egyfajta, talán személyes aggodalmakkal is erősített pesszimizmusát. Mindenek ellenére továbbra is 
ragaszkodott ahhoz, hogy ő a király követe, és ennek igazolására egy hűségét megerősítő táviratot küldött 
Guariglia [külügy]miniszternek. A szeptember 13-án este bemondott németországi rádióhírek viszont 
árulásra vezették őt.” [ford. – P.A.] In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 
3.2. Adesioni al Governo repubblicano e badogliani. Voli levele a királyi hadsereg vezérkari főnökének és 
a S.I.M. [Katonai Információs Szolgálat – K.M.] vezetőjének. Budapest, 1943. október 27. 
234 De Ferrariis, 1945. 1–2. 
235 Uo. 4. 
236 Ahogy korábban is írtam, a német csapatmozgósítások július 26-án kezdődtek meg, s augusztus első 
napjaira már összesen 7 új német hadosztály volt az Appennini-félszigeten.  
237 De Ferrariis, 1945. 4.  
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beszámolt Anfusónak is. Ő azonban nem osztotta az első titkár azon véleményét, mely 

szerint elkerülhetetlen Olaszország kiválása a német szövetségi rendszerből, méghozzá a 

közeljövőben. A nagykövet kivételével a magyarországi olasz követségen ekkor már 

mindenki a dolgok ilyetén továbbfejlődését várta, ami hamarosan be is következett. 

„A fegyverszünet bejelentése senkit sem lepett meg (...)”238, s néhány napig 

Budapesten nem volt érzékelhető a történtek hatása. A legáció szeptember 8-a és 11-e 

között mással volt elfoglalva: Bergamo hercegének és Mafalda d’Assia hercegnőnek a 

hazaszállításáról kellett ugyanis gondoskodnia, akik Szófiában voltak Borisz király 

temetésén239, s útjuk során a magyar fővárosban feltartóztatták őket a kapituláció hírére. 

Nem kevés nehézség árán végül sikerült két repülőgépet szerezniük Olaszországból, 

amelyeken hazatérhettek. „Szeptember 11-én Budapest egén az utolsó repülő eltűnésével 

az Olaszországgal való összeköttetés végső lehetősége is elszállt.”240  

Az igazi krízis szeptember 13-án éjszaka vette kezdetét Mussolini kiszabadításának 

bejelentésekor, melyet este 11-től számos rádióállomás sugárzott. De Ferrariis épp a 

római híreket hallgatta, amikor Anfuso felhívta őt telefonon. Míg a történtekről az első 

titkár valódi sorscsapásként beszélt, a nagykövet azt ismételgette: „Most boldog vagyok”. 

Az éjszaka folyamán egymást követték a további telefonok és a látogatások: De 

Ferrariishoz sereglettek a helyi olasz újságírók és a barátok, akikkel egyöntetűen azon az 

állásponton voltak, hogy Mussolini visszatérése tragédiával egyenértékű241. 

De Ferrariis visszaemlékezésének tanúsága szerint másnap Anfuso közömbösen és 

hidegen viselkedett kollégáival, s egyre csak azt hangoztatta, hogy most boldog, és 

végérvényesen eldöntötte: örökké Mussolini oldalán marad. Hozzátette, hamarosan a 

követség minden dolgozójának el kellett határoznia, hogy melyik oldalra áll. De Ferrariis 

                                                
238 Az idézet folytatása: „ (…) tekintve hogy mindannyian más módon, de meg voltunk győződve arról, 
hogy le kell vetkőznünk a háború Nesszosz ingét, melyről senki nem merte elismerni azt, hogy elveszett, 
mely szövetségről senki nem merte kimondani azt, hogy gyenge. Mindannyian meg voltunk róla győződve, 
hogy ez a legalsó fok – ahova az ország elért – a haza lassú másodvirágzásának a kezdetét is jelenti 
egyben. Azok, akik erre nem így gondoltak tartották a fegyverszünetet árulásnak. Ők voltak azok, akik 
mindig tagadták az olasz nép azon képességét, hogy a szabadságért harcoljon. Ő számukra a fasizmus 
bukása egyenértékű volt az olasz nép bukásával is. Ezzel szemben ennek az ellenkezője volt igaz: a 
totalitárius doktrínával szembeni ellenállással az olasz nép bebizonyította a saját civilizáltságát és a 
jövőhöz való jogát.” In.: De Ferrariis, 1945. 5. 
239 III. Borisz (Szófia, 1892. január 30. – Szófia, 1943. augusztus 28.): I. Ferdinánd fia, 1918. október 4-
től haláláig bolgár király. 1943. szeptember 5-én rendezett temetésén Magyarország képviseletében 
Csatay honvédelmi miniszter, Bárczy államtitkár, Náday vezérezredes és Jungerth-Arnóthy követ is részt 
vesz Európa más államfőivel és előkelőségeivel egyetemben.    
240 Ezzel – ahogy visszaemlékezésében De Ferrariis maga is írja – teljesen tisztában volt, s feleségével 
együtt már hosszú ideje fontolgatták, hogy ő és gyermekeik visszatérjenek-e Olaszországba. Végül úgy 
döntöttek, hogy együtt néznek szembe az ismeretlen jövővel. In.: De Ferrariis, 1945. 6. 
241 Uo. 7. 
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rögtön leszögezte, hogy az egyetlen legitim olasz kormányt szolgálja, s nem ismeri el 

Mussolinit Olaszország képviselőjeként. Emlékeztette Anfusót, hogy hányszor maga is 

megvetéssel beszélt a Ducéről és korrupt rendszeréről, ugyanakkor még 

elhamarkodottnak és időszerűtlennek tartotta a legáció tagjainak döntését kikérni, mivel 

ezt semmilyen új körülmény nem tette indokolttá: Mussolini mindeddig nem szólt a 

nyilvánossághoz, kormányt nem alakított és nem tett közzé új programot sem242. Anfuso 

De Ferrariis érvelését nyugodtan fogadta, maga is egyetértve vele abban, hogy 

szükségtelen időnek előtte ellenétet támasztani a misszión belül.  

Korábban tett nyilatkozata ellenére Anfuso még mindig bizonytalan volt, hezitált 

megtenni a döntő lépést. Kitűnik ez abból is, hogy néhány órával később magához hívatta 

az első titkárt, hogy kikérje véleményét; mit szólna, ha meglátogatná a német nagykövetet 

és gratulálna neki a gran sasso-i akció sikeréhez. De Ferrariis egyenesen abszurdnak 

tartotta Anfuso ötletét, hogy megköszönjön egy olyan dolgot, ami az olasz népet 

fenyegető helyzetbe hozta. A visszaemlékezés szerint a nagykövet néhány pillanatra 

gondolataiba révedt, majd felemelte a kagylót, s tárcsázta Jagowot243. A 

telefonbeszélgetés után pedig a német nagykövetségre hajtatott. De Ferrariis nem 

tartózkodott az Eszterházy utcai épületben, amikor Anfuso megszövegezte azóta 

elhíresült táviratát: „Duce, Önnel egészen a halálig.”244 Feltehetően a német követségen 

tett látogatása erősítette meg elhatározásában, ahol vélhetően Berlinnel is érintkezésbe 

lépett.  

Anfuso szeptember 14-ei lépése meglehetősen elszigetelt jelenség maradt a 

budapesti misszió tisztviselőinek körében245: csupán Pini246 követségi titkár, Nannini 

légügyi ezredes247 és titkára Franciolini, Censi főkonzul248, Romanini légügyi 

                                                
242 Uo. 
243 von Jagow, Dietrich (Frankfurt am Main, 1892. február 29. – Merano, 1945. április 26.): német 
diplomata. Korán csatlakozik a nemzetiszocialistákhoz, 1933-ban SA-Obergruppenführer, majd a berlini 
SA vezetője. 1941 júliusától 1944. március 19-ig budapesti német követ. Halálának körülményeivel 
kapcsolatban Rudolf Rahn visszaemlékezéséből tudhatjuk meg, hogy 1945 áprilisában egy meranói 
hotelben követett el öngyilkosságot. In.: Rahn, 1950. 345. 
244 „Duce, con Voi sino alla morte” In.: Anfuso, 1950. 368. Mussolini másnap telefonon kereste fel 
Anfusót, s ekképp reagált: „Anfuso, megkaptam a táviratát. Öntől nem is vártam mást.” In.: Uo. 373. 
245 Nem lehet pontosan tudni, hogy vajon miből táplálkozhatott Anfuso optimizmusa, amikor Jagownak 
azt állította, hogy számításai szerint a budapesti, a szófiai és a bukaresti követségek tagjainak 30-50% 
Mussolini oldalán áll. In.: PAAA, Büro des Staatsekretärs Akten betreffend: Ungarn R29793 F. Nr. 1770, 
106630. Budapest, 1943. szeptember 18. v. Jagow jelentése Anfusóval folytatott beszélgetéséről. 
246 Pini, Galeazzo (? – ?): követségi titkár 
247 Nannini, Umberto (? – ?): a köztársasági kormány katonai attaséja. 
248 Censi, Ludovico (Fermo, 1895. május 21. – San Severino Marche, 1964. szeptember 13.): 
főkonzulként szolgál Magyarországon, majd után Pozsonyba kerül megbízott ügyvivőként. In.: ASMAE, 
Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Censi. Berlin, 1943. október 11. Anfuso levele.  
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kapitány249, valamint a követség néhány alkalmazottja (többnyire telefonosok és 

fegyveres őrök) követték példáját250. Ezzel szemben De Ferrariis, Emilio Voli katonai 

attasé251, Ciraolo másodtitkár, Perrone Capano harmadik osztályú titkár, bizonyos Di 

Franco és Passalacqua, ezek összes beosztottja, Stendardo sajtóattasé és helyettese 

Widmar teljes személyi állományával252, Caccialupi kereskedelmi attasé és helyettese 

Macchia (egy titkár és egy fegyveres őr kivételével) teljes személyzetével, Prof. 

Bizzarri253, az Olasz Kultúrintézet igazgatója minden emberével, s a helyi olasz iskola 

alkalmazottainak a fele (a másik fele, az intranzigens fasiszta igazgató, Maffei254 

nyomására a Duce mellett tette le a voksát), Sircana konzul, a kolozsvári olasz–német 

bizottság delegáltja, de Andreis, a Stefani-ügynökség255 kiküldött tudósítója, minden 

Budapesten tartózkodó olasz újságíró és a Budapesti Állomásparancsnokság (több mint 

100 tiszt, altiszt és katona) továbbra is a királyhoz maradtak hűségesek256.   

Döntése helyességével kapcsolatban nemcsak saját követségének kettészakadása 

kelthetett kétségeket Anfusóban, hanem más külföldi missziók vezetőinek elhatározása 

is: mind Mameli257 szófiai követ, mind a bukaresti legáció élén álló Bova Scoppa258 a 

király mellett tette le a voksát, elzárkózva Mussolini új köztársaságának kiszolgálásától. 

„Immáron a Jagownál tett látogatással, a Mussolininak írt távirattal, a Mamelinek és 

Bova Scoppának telefonban tett kijelentéseivel széles körű publicitást adott 

elhatározásának, amit nem lehetett már letagadni se Budapesten, se azon kívül (...) 

                                                
249 Romanini, Renato (? – ?): légügyi kapitány, Mussolini egyik unokájának férje. Korábban helyettes 
légügyi attasé.  
250 Ugyanezt a névsort idézi Anfuso is visszaemlékezésében. In.: Anfuso, 1950. 368. 
251 Voli, Emilio (?, 1889. szeptember 22. – ?): olasz tábornok, budapesti katonai attasé. Magyarország 
német megszállásakor letartóztatják és koncentrációs táborba hurcolják.  
252 Stendardo sajtóattasé és beosztottjainak „átállásáról” Censi is jelentést tesz. In.: ASMAE, Affari 
Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). Budapest, 1943. 
október 12. 
253 Bizzarri, Aldo (Róma, 1907. –?): olasz kultúrdiplomata. Egyetemi tanulmányai során jogi és 
bölcsészeti tanulmányokat folytat. Számos jogi- és államtudományi tanulmány szerzője. Először Dél-
Amerikában, Franciaországban és Portugáliában teljesít kulturális szolgálatot, majd 1940-től a budapesti 
Olasz Kultúrintézet főigazgatója. A magyar–olasz kulturális együttműködés szolgálatában szerzett 
érdemeiért a Magyar Szent Korona középkeresztjével tüntetik ki. Magyarország német megszállása után 
koncentrációs táborba hurcolják. Túlélve Mauthausent, az olasz külügyminisztérium kulturális 
osztályának munkatársaként dolgozik tovább.  
254 Maffei, Stefano (? – ?): modenai fasiszta, a budapesti olasz iskola igazgatója.  
255 Stefani-ügynökség (Agenzia Stefani): olasz távirati iroda és híradó ügynökség. 
256 Ellenben nagyobb mértékű csatlakozásról lehetett beszélni a fasiszta tevékenységükről híres 
vállalkozások és gyárak vezetőinek körében, melyeknek a székhelye Észak-Olaszországban volt vagy ott 
fejtettek ki kereskedelmi tevékenységet. 
257 Mameli, Francesco Giorgio (? – ?): olasz diplomata. 1940 júniusától szófiai követ.  
258 Bova Scoppa, Renato (Procida, 1892 – ? ): olasz diplomata. 1920-tól kezdve szolgál többek között 
Belgrádban, Addisz-Abebában, Moszkvában, Ankarában. 1941 és 1945 között Bukarestben követ. A 
második világháború után Jakartában, Caracasban és Rabatban működik diplomataként.  
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Anfuso lassan ráébredt, hogy szinte teljesen egyedül maradt szerencsétlen döntésével, és 

kezdett kiformálódni a lelkében az az ingerültség és harag, mely majd számtalan 

összetűzés során robban majd ki belőle.”259  

A kettészakadás után a követségen a légkör egyre nyomasztóbbá vált, a kibontakozó 

nézetkülönbségek pedig egyre élesebb ellentétekké és vitákká fokozódtak. Anfuso hiába 

adott utasítást De Ferrariisnak az Olasz–Magyar Bankban lekötött betétek feloldására, a 

királyhű követ visszautasította annak végrehajtását, arra hivatkozva, hogy a pénz – 

amelyhez egyedül Voli katonai attasé aláírásos meghatalmazásával lehetett hozzáférni – 

a királyi kormány tulajdonát képezi. Hozzátette, mihamarabb kérni fogja a bankot, hogy 

ne fizessen se Anfusónak, se az általa megbízottaknak. A nagykövet – a memoár tanúsága 

szerint – magán kívül volt az idegességtől; ordibált, fenyegetőzött. A kínos incidens után 

maga Anfuso is bocsánatot kért viselkedése miatt. Kifejtette, hogy nem szeretne ilyen és 

ehhez hasonló jeleneteket a jövőben, s hangot adott abbéli reményének, hogy megfelelő 

hangulat lesz a követségen, míg útjaik végleg el nem válnak260. A korábbi rendet azonban 

már nem lehetett helyreállítani, s az ellentétek napról-napra tovább mélyültek a két párt 

között. 

Szeptember 15-én Anfuso az antik Róma örökét szimbolizáló köteges bárddal a 

gomblyukában érkezett meg a követségre, s – Mussolini aznap kiadott rendeleteinek 

szellemében261 – utasítást adott Cavalli Pietrónak262, a budapesti fascio263 egykori 

vezetőjének, hogy állítsa lábra a Köztársasági Fasiszta Párt helyi alapszervezeteit264. A 

királypárti diplomaták ezen a ponton döntöttek úgy, hogy nem halogathatják tovább a 

magyar kormány bevonását a konfliktusba. Másnap, szeptember 16-án De Ferrariis ennek 

ügyében magánlátogatást tett Bárczy Istvánnál265. Az államtitkár szigorúan elítélte 

Anfusót, hogy nem nyújtotta be lemondását, és hogy e döntéséről nem értesítette 

hivatalosan a magyar kormányt. Biztosította De Ferrariist, hogy közbenjár majd 

Kállaynál és Ghyczynél a kérdésben. Szeptember 17-én a külügyminiszter fogadta is De 

                                                
259 De Ferrariis, 1945. 9. 
260 Uo. 10. 
261 Lásd részletesebben a dolgozat 61–62. oldalát. 
262 Pietro, Cavalli (? – ?): squadrista, a budapesti fascio titkára. 1944 októberében a szovjet csapatok elől 
Bécsbe menekül családjával. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 6.1. 
Rappresentante per P.F.R. in Ungheria. 1944. november 25. Feladó: GAB. Címzett: Direzione Gen. 
Italiani all’Estero.  
263 Fascio: a fasiszta párt helyi alapszervezeteinek elnevezése olaszul. 
264 De Ferrariis, 1945. 10–11. 
265 Bárczy István, dr., bárcziházi (Budapest, 1882. október 21. – La Tour de Teillez, 1952. december 18.): 
jogász, köztisztviselő, 1928-tól a miniszterelnökség adminisztratív államtitkára, 1921–1944-ig a 
minisztertanács és a koronatanács jegyzőkönyvvezetője. 
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Ferrariist, aki átadta a királyhoz hű maradt olasz követek nevét tartalmazó listát és a 

következő pontokat tartalmazó szöveget: 

1.) Ne ismerjék el a továbbiakban Anfusót, mint az olasz kormány képviselőjét. 

2.) Tekintsék semmisnek, amit ő a nevezett követség vezetőjeként tesz. 

3.) Ismerjék el a királyi kormányt, mint az egyetlen legitim olasz kormányt266. 

Ghyczy csak magánszemélyi minőségben vehette át a jegyzéket, mert, mint 

mondotta, újabb követ kinevezésig a magyar kormány kénytelen Anfusót a misszió 

akkreditált vezetőjének tekinteni, ugyanakkor kifejezte a királyhű követek iránti 

szimpátiáját és nehéz helyzetük iránti megértését. 

 

 

3.2. A követség épületének elvesztése  

  

Ezekben a napokban Anfuso gyakran tett látogatást a német követnél, s onnan visszatérve 

mind ellenségesebbé és keményebbé vált kollégáival szemben. Az egyik napon például 

azt a megjegyzést tette De Ferrariisnak, miszerint Jagow azt tanácsolta neki, szabaduljon 

meg tőlük gyorsított eljárásban, náci módra, a követség kertjében267.  

Szeptember 20-án Mussolini újra telefonált, s közölte, hogy azonnal repülőt küld 

Anfusóért, hogy Münchenbe szállítsa, mivel szüksége van kormány- és államalakító 

munkájában való személyes közreműködésére. Anfuso még aznap Németországba 

távozott, s megbízott ügyvivőként, a diplomáciai szokásjoggal ellentétben268, a harmadik 

titkárt, Pinit hagyta hátra269, akinek – De Ferrariis szavaival élve – nem volt bátorsága a 

magyar külügyminisztériumban a kinevezésről szóló megbízólevelét bemutatni270.  

                                                
266 Uo. 11–12.; Brusasca, 1949. 72.  
267 De Ferrariis, 1945. 13. 
268 Pini kijelölése ellenkezett a bevett diplomáciai gyakorlattal, mivel ennek értelmében az ideiglenes 
ügyvivői posztra a misszióvezető távollétében a rangsorban őt követő legmagasabb beosztású diplomatát 
kell kijelölni. Lásd erről részletesebben: Kovács Péter: Nemzetközi jog. Osiris Kiadó, 20011. 864. 
bekezdés. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_nemzetkozi_kozjog/ch05.html#id544
229 (a továbbiakban: Kovács, 2011.) 
269 Anfuso, 1950. 418.  
270 De Ferrariis, 1945. 13–14. Ugyanerről Voli is beszámol október 27-i jelentésében: „Anfuso ex-
miniszter – aki továbbra is rendeleteket adott ki a Királyi Követség fejléces papírján és felzászlózott 
autón közlekedett a királyi kormány jelképével – anélkül indult el Berlinbe szeptember 21-én, hogy erről 
informálta volna a magyar hatóságokat és önkényesen kinevezte Dott. Pinit megbízott ügyvivőnek (a 
követségen a titkárok közül utolsó a hierarchiában).” [ford. – P. A.] In.: ASMAE, Affari Generali RSI 
1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano e badogliani. Budapest, 1943. 
október 27. Voli levele a királyi hadsereg vezérkari főnökének és a S.I.M. [Katonai Információs Szolgálat 
– K.M.] vezetőjének. 
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A nagykövet öt nappal később, szeptember 26-án, vasárnap tért vissza 

Budapestre271. Ezen a reggelen De Ferrariis Passalacqua kancellárral és egy másik 

munkatársával éppen a követségen tartózkodott, amikor Anfuso behívatta őt az irodájába. 

„Az asztala előtt állt, a Milícia uniformisában, a bőrövére pedig jól látható módon egy 

nagy revolver volt csatolva. [Anfuso] arca fáradt és borostás volt, szemei fénylőnek és 

nyugtalanoknak tűntek. Mellette egy csapat egyenruhás köztársasági fasiszta 

csoportosult, néhányan közülük fegyverben, másik oldalán pedig Censi, Pini, Nannini és 

Romanini állt. Háta mögött Mussolini visszaállított képmása lógott, s két német tiszt 

feszített uniformisban. Az asztalra, fitogtató módon, egy másik nagy katonai pisztoly volt 

helyezve. Éppen átléptem a küszöböt, mikor ideges hangon Anfuso a következőket 

mondta: »a fasiszta kormány nevében felszólítalak téged és az áruló kormányhoz 

csatlakozott többi személyt, hogy egy órán belül hagyjátok el a követséget.«”272  

 De Ferrariis tiltakozása után Anfuso egyértelművé tette, hogy ha nem hallgatnak a 

szép szóra, erőszakot fog alkalmazni. Utasította továbbá, hogy adja át a kriptográf- és a 

levéltári anyagokat a követségen található készpénzzel együtt. De Ferrariisnak csak 

hosszas telefonálgatások után sikerült riasztania Voli tábornokot, Caccialupit, Ciraolót és 

Perrone Capanót. Már a rendelkezésre bocsátott időnek a fele is eltelt, mire odaértek társai 

a követségre. De Ferrariis röviden összefoglalta a történteket és ismertette a tényeket: 

kisebbségben vannak, fegyvertelenül, így semmilyen reményük nincs arra, hogy képesek 

legyenek az Eszterházy utcai épületet megvédeni. De Ferrariis mindezeket figyelembe 

véve végül a következő véleményre jutott: 

1.   Amennyiben a magyar rendőrséghez fordulnak, egyáltalán nem biztos, hogy azok 

közbelépnek, mivel a Ghyczy által egyértelművé tett magyar álláspont szerint 

továbbra is Anfusót tekintik Olaszország hivatalos helyi képviselőjének.  

2.   Amennyiben erőszakra kerülne sor a követségen, az presztízsvesztéshez vezetne. 

3.   Az ő felelősségük abban áll, hogy a lehető legmegfelelőbb módon védjék meg a 

követség diplomáciai és jogi pozícióját, ehhez pedig meg kell szerezniük a magyar 

kormánytól a diplomáciai védettséget, hogy az általuk elkezdett munkát tovább 

                                                
271 „Éppen most kísértem el Anfusót a követségre (...) Azt tanácsoltam neki, hogy ( ...)  azonnal távolítsa el 
a Badoglióhoz tartozókat az itteni követségről. Arra az esetre, ha emiatt nehézségei támadnának a 
magyarokkal, megígértem neki, hogy mi, mint védőhatalom fellépünk az ő kormányzása érdekében.” – 
írja Jagow 1943. szeptember 26-án tett jelentésében. In.: PAAA, Büro des Staatsekretärs Akten 
betreffend: Ungarn R29793 F. Nr. 1317, 106643. Budapest, 1943. szeptember 26. v. Jagow jelentése 
Anfusóval folytatott beszélgetéséről. 
272 De Ferrariis, 1945. 14. A követség elfoglalásáról Brusasca is beszámol röviden. In.: Brusasca, 1949. 
72. 
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tudják folytatni. Ellenállásukkal pedig csak kellemetlenségeket okoznának a 

magyar kormánynak, melyet jobb elkerülni. 

4.   Amennyiben nem kerül sor erőszakos cselekményre, lehetőségük van Voli 

irodájának védelmét azonnal biztosítani, ahol fontos pénzösszegeket helyeztek 

el273.  

De Ferrariis álláspontját kollégái is osztották, így a távozás mellett döntöttek274, 

összeszedték személyes holmijukat, és 14.15-kor elhagyták az Eszterházy utcai275 

épületet, amelyet 15 hónappal később szovjet bombázók tettek a földdel egyenlővé.  

Anfuso – Nannini légügyi ezredessel – arra készült, hogy Voli irodáját is birtokba 

veszi (ami egy budai villában volt, privát szállásával egy helyen), de ettől az attasé erős 

tiltakozására a végén elálltak. A királyhű diplomaták még aznap este találkoztak De 

Ferrariis otthonában, ahol az egybegyűltek úgy döntöttek, hogy készek ilyen 

körülmények között is újrakezdeni a munkát276. A követség épületének elvesztése után 

Voli irodájának helységeiben, s részben lakásába rendezkedtek be277.  

A követség elleni támadást Anfusóék vasárnapra időzítették. Így De Ferrariis csak 

másnap reggel kereshette fel Szentmiklósy Andort. Az olasz követ jegyzéket nyújtott át 

a külügyminiszter állandó helyettesének, melyben tájékoztatta a magyar kormányt a 

követségen történtekről, kérte diplomáciai mentességük megadását és annak elismerését, 

hogy a királyhű testület Olaszország egyedüli legális képviselője. Hozzátette, hogy bár 

Anfuso szeptember 26-án Censit nevezte ki a nagykövetség megbízott ügyvivőjének, ez 

az aktus nem tekinthető semmilyen szempontból szabályosnak. Szentmiklósy válaszából 

kiderült De Ferrariis számára, hogy ugyanezen a napon Anfuso  felkereste a Kállayt, hogy 

bejelentse Berlinbe történő távozását és Censi megbízását. De Ferrariis érvelése szerint 

mivel Magyarország még nem ismerte el az Olasz Szociális Köztársaságot, így annak a 

követét sem ismerheti el hivatalosan. Ebből fakadóan egyedül őt lehet az olasz kormány 

képviselőjének tekinteni. Ez a helyzet mindaddig fenn fog állni, míg a magyar vagy az 

                                                
273 De Ferrariis, 1945. 15–16. 
274 De Ferrariis később megtudta, hogy elkergetésük a követségről egyenesen Mussolini parancsára 
történt, aki csalódva a követség „hűtlen” tagjaiban, ekképp utasította Anfusót: „Űzzétek ki azonnal a 
rühes birkákat!” In.: Uo. 17. 
275 A követség a VIII. kerületben, az Eszterházy utca 40-es szám alatt volt található.  
276 De Ferrariis, 1945. 17. 
277 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano 
e badogliani. Tárgy: A budapesti olasz Királyi Követséget érintő érdekes események. 1943. október 27. 
Voli levele az olasz hadsereg vezérkari főnökének, valamint ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, 
Ungheria, b. 40. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). Copie dei verbali di interrogatorio. Lettera del 
Barone De Ferrariis. 
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olasz kormány nem dönt másképp kettejük diplomáciai kapcsolata vonatkozásában, „(...) 

a magyar kormánynak pedig kötelessége a követségről a neofasiszta bitorlókat kiűzni és 

visszaállítani jogaiba a legitim követséget.”278 Szentmiklósy válaszában kifejtette, hogy 

kabinetje a királyi kormány jogos képviselőjének De Ferrariist tartja, egyértelművé tette 

ugyanakkor azt is, hogy nem áll módjukban erővel eltávolítani a fasisztákat az Eszterházy 

utcai épületből, mivel az „(...) a német kormánnyal súlyos összetűzéshez vezetne, és mi 

nem vagyunk – tette hozzá – abban a helyzetben, hogy ezzel szembenézhessünk.”279 

Elmagyarázta, hogy a magyar kormány nem kívánja megszakítani a kapcsolatot az olasz 

kormánnyal, annak ellenére sem, hogy sajnálatos módon tolerálnia kell ebben a 

pillanatban azt, hogy Censi önmagát azon köztársasági kormány képviselőjének 

definiálja, melyet Budapesten még nem ismertek el, tehát – ahogy azt De Ferrariis is 

mondta – annak nem is lehet akkreditált követe. Mindemellett biztosította az olasz követet 

arról, hogy a diplomaták sértetlenségét kormánya garantálja280, és arra kérte De Ferrariist, 

hogy keresse fel másnap.  

A megállapodásnak megfelelően szeptember 28-án délután ismét fogadta De 

Ferrariist a külügyminiszter állandó helyettese, és megerősítette, hogy a magyar kormány 

nem kívánja megszakítani a diplomáciai kapcsolatot a királyi kormánnyal, még abban az 

esetben sem, ha kénytelen lesz előbb vagy utóbb elismerni az Olasz Szociális 

Köztársaságot. Beszámolt arról, hogy Horvátország, Románia és Bulgária már megtette 

ezt, s a németek pressziója miatt nem sok önállósága maradt a magyaroknak a kérdésben. 

Jelen körülmények között – folytatta Szentmiklósy – tehát elkerülhetetlen a fasiszta 

kormány elismerése, a követség épületének visszaadása pedig egyenesen lehetetlen. De 

Ferrariis válaszában kijelentette, hogy amíg a magyar kormány vagy a sajátja másképp 

nem dönt, Magyarországon kíván maradni. Másnap, szeptember 29-én 24 órakor a 

magyar kormány hivatalosan is bejelentette, hogy elismeri a fasiszta kormányt. Ez 

azonban „álelismerés volt” – írja visszaemlékezésében az olasz királyi követ281.  

 

 

 

 

                                                
278 De Ferrariis, 1945. 19. 
279 Uo. 
280 Brusasca, 1949. 72. 
281 De Ferrariis, 1945. 20. 
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3.3. Az Olasz Szociális Köztársaság elismerésének körülményei  

 

Míg szeptember 9-én Kállay a kormánypárt nyári szünetet követő első gyűlésén még úgy 

fogalmazott, hogy Magyarország viszonya Olaszországhoz a legújabb fejlemények miatt 

nem változott, s Itália királyának követsége változatlanul működik Budapesten282, addig 

ez a helyzet a szeptember második felében történt események következtében jelentős 

módosulásukon ment át. Az Olasz Szociális Köztársaság megalakulása ugyanis 

lépéskényszert jelentett a magyarok számára.  

„(…) Mussolini kiszabadítása, Hitlernek ez a „lovagias” gesztusa, amely a Ducénak 

az életébe került, nekem – írja Kállay visszaemlékezésében –, az igen gyönge állásokból 

folytatott harcomban újabb nehézségeket okozott. Alighogy a rádióhírt vettük az „Olasz 

Szociális Köztársaság” szeptemberi megalakulásáról – az olaszok részéről ugyanis nem 

történt tájékoztatás –, von Jagow német követ bemutatta a külügyminisztériumban 

Ribbentrop táviratát, amelyben sürgeti az új köztársaság elismerését, és kéri, hogy 

azonnal vegyük fel vele a diplomáciai kapcsolatot. A távirathoz Jagow azt fűzte hozzá, 

hogy a német kormány nagyon nagy súlyt helyez rá, hogy az elismerés minden fenntartás 

nélkül és azonnal megtörténjék, az összes szükséges következményekkel, azazhogy követet 

küldünk, az ellenséghez átállt királyi kormánnyal pedig megszakítjuk a kapcsolatot.”283 

A németektől kapott démarche szokásos körítésben érkezett: Sztójay Döme284 

beszámolója szerint Hitler az olaszokkal összefüggésben terítékre vette a magyar ügyet, 

melyet kivételesen katonai körben tárgyalt meg, telefonon egyeztetve Antonescu 

marsallal is az álláspontokat. A románokkal való rémisztgetés – mint mindig – most is 

bevált, a Németország segítségével lábra állított új fasiszta köztársaság el nem ismerése 

pedig a birodalom akaratával való nyílt szembefordulást jelentette volna285. „A mi 

problémánk most már nemcsak Mussolini elismerése vagy el nem ismerése volt, hanem 

ott húzódott meg mögötte, mint egyébként minden más probléma mögött is, a németekhez 

való viszonyunk kérdése.”286  

                                                
282 PAAA, Büro des Staatsekretärs Akten betreffend: Ungarn R29793 F. Nr. 1317, 106583–106584. 
Budapest, 1943. szeptember 10. v. Jagow újabb jelentése Kállay kormánypárt ülésén mondott beszédéről. 
283 Kállay, 2012. I. 254. 
284 Sztójay Döme (Versec, 1883. január 5. – Budapest, 1946. augusztus 22.): politikus, diplomata, 
miniszterelnök és külügyminiszter. 1925 és 1933 között berlini katonai attasé. 1935–1944 között berlini 
követ. 1944. március 23. és 1944. augusztus 29. között miniszterelnök és külügyminiszter. A háború után 
a népbíróság halálra ítéli.  
285 Kállay visszaemlékezését az 1943. szeptember 28-án kelt minisztertanácsi jegyzőkönyv is megerősíti. 
Lásd: MNL OL K 27 135. csomó. 77–78. Idézi: Andreides, 2010. 219.   
286 Kállay, 2012. I. 254. 
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Sztójay szeptember 26-án hiába hivatkozott Berlinben arra, hogy egy államot csak 

akkor kell elismerni, amennyiben az új (!), hangsúlyozva, hogy a magyar kormány volt 

az első, aki Mussolini bukása után teljes nyíltsággal és szimpátiával a Duce oldalára állt, 

Ghyczy pedig Budapesten fölöslegesen védekezett Jagownak avval, hogy a kis 

államoknak mindenképp a nemzetközi jogi keretekhez kell tartaniuk magukat. A németek 

rendre a háromhatalmi egyezmény szabta kötelezettségekre hivatkoztak287.    

Kállay visszaemlékezése szerint három lehetősége volt a magyar kormánynak: 

1.   Elismeri az Olasz Szociális Köztársaságot, és ezzel párhuzamosan megszakítja a 

diplomáciai összeköttetést Badoglio képviselőivel. 

2.   Továbbra is fenntartja szokásos kapcsolatait a királyi követekkel, nem véve 

tudomást a történtekről. 

3.   Elismeri de facto Mussolini új államát és felveszi vele a diplomáciai kapcsolatot, 

ugyanakkor nem szakítja meg azt a régivel sem. 

Az első verzió nem illett bele a Kállay-kormány külpolitikájába, legfőképp az, nem 

hogy hadiállapotba kerüljön a Királyi Olaszországgal, márpedig a miniszterelnök erre is 

esélyt látott288. A második lehetőséget szintén el kellett vetni, mivel az a németek 

akaratával való szembeszegüléssel lett volna egyenértékű egy olyan helyzetben, ahol a 

románok, a szlovákok és a horvátok már sorra, minden fenntartás nélkül elismerték 

Mussolini új államát289. Az utolsó variáns pedig „(...) zűrzavaros helyzetet teremtett 

                                                
287 PAAA, Büro des Staatsekretärs Akten betreffend: Ungarn R29793 F. Nr. 1317, 106644–106645. 
Berlin, 1943. szeptember 26. Berlini követi jelentés Sztójayval folytatott megbeszélésről – a magyar 
kormány álláspontja Mussolini elismerésével kapcsolatban. 
288 A szövetségesek berni megbízottjuk, Royall Tyler útján már 1943 szeptember közepén jelezték 
Bakách-Bessenyey György követen keresztül az üggyel kapcsolatos kívánalmaikat: „T(yler)t olasz 
viszonylatban jelenleg két pont érdekli, az egyik, hogy az általa is elismert nehézségek dacára, nem volna-
e mégis lehetséges egy hivatalos nyilatkozat, mely a Hármas Paktum jogi hatályának megszűnését és 
magyar elhatározási szabadságának újjáéledését valamilyen formában leszögezné, a másik pedig, hogy 
semmi esetre se ismerjük el a Mussolini féle ellenkormányt. Az volt a benyomásom, hogy T(yler) erre az 
utóbbi körülményre a legnagyobb hangsúlyt helyezi.” Genf, 1943. szeptember 17. Bakách-Bessenyey 
követ Szentmiklósy Andorhoz. In.: G. Vass István: Bakách-Bessenyey György 1943–1944. évi 
tárgyalásai az Egyesült Államok megbízottjaival Bernben, 1943. augusztus 28. és 1944. március 19. 
között. A Kállay-kormány béketapogatózásainak újabb dokumentumai. Levéltári Közlemények, 65. évf. 
1994/2. 166. (a továbbiakban: Vass, 1994.) Ghyczy Bakách-Bessenyeynek küldött válaszlevelében a 
következő érvekre hivatkozva hárította el a szövetségesek kérésének teljesítését: „Egy jogi deklaráció a 
hármaspaktum megszűnéséről, azt hiszem, hogy a magyar–német viszonynak már eddig is megfeszített 
húrjait túlságosan megterhelte volna anélkül, hogy az reánk nézve praktikus eredményt hozhatna. (....) 
egy jogi deklarációval nagyon érzékenyen provokáltuk volna a különben is megtépázott német presztízst. 
A németek egyébként is nagyon rossz néven veszik azt, hogy a magyar sajtó teljesen passzív magatartást 
tanúsított az olasz fegyverletétellel szemben és nem szidta – például román mintára is – a királyt és 
Badogliót és nem gyalázta őket árulónak.” Budapest, 1943. szeptember 22. Ghyczy Jenő külügyminiszter 
levele az ugyanezen napon berni követté kinevezett Bakách-Bessenyey Györgyhöz. In.: Uo. 169. 
289 A románok szeptember 26-án, szlovákok szeptember 27-én, a horvátok pedig szeptember 28-án 
ismerték el a Salòi Köztársaságot.  
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volna, hiszen mindkét olasz rezsim egész Olaszország képviselőjének tekintette magát.”290 

Ugyanakkor az előzőhöz hasonlóan ez a lépés is magában hordozta volna a német 

megszállás kockázatát. A kilátástalan helyzetet Keresztes-Fischer Ferenc291 javaslatára 

akképp oldották meg, hogy a magyar kormány tudomásul vette a Ribbentrop által közölt 

tényt, miszerint Mussolini megalakította új köztársaságát, azaz a de jure elismerést 

megkerülve de facto akceptálta az RSI létezését292.  

Az államelismerés jogi aktusával a már létező államok veszik tudomásul az új állam 

létrejöttének tényét. Ennek kétféle módját jelenti a de facto és a de jure elismerés. A de 

facto elismerés szűkebb terjedelemű, korlátozott mértékű és ideiglenes, azaz egy 

bizonyos idő után a de jure elismerés követi. Az elismerő állam a de facto elismeréssel 

kifejezi, hogy a tényeket tudomásul véve szükségesnek tartja a bizonyos fokú 

kapcsolattartást, de az állammá válás folyamatát még nem tartja befejezettnek. A de jure 

elismerés evvel szemben végleges és visszavonhatatlan, teljes hatályú, s az 

államelismeréshez kapcsolódó minden joghatást kiváltja293.  

A bravúrosnak szánt diplomáciai húzásról a későbbiekben kiderült, hogy nem ért 

célt: a kormány számára a következő hónapokban – mint azt majd látni fogjuk – sok 

fejtörést okoztak az egymással párhuzamosan működő követségek. Hitlerék pedig „(...) 

értettek is belőle, lenyelték, de – mint Sztójay mondta – ezt soha nem bocsátották meg 

nekünk. Weizsäcker294 szerint ez volt az első nyilvánvaló jele annak, hogy 

                                                
290Kállay, 2012. I. 256. 
291 Keresztes-Fischer Ferenc (Pécs, 1884. február 18 – Bécs, 1948. március 3.): politikus, miniszter. 1921-
től Baranya vármegye és Pécs, 1925-től egyúttal Somogy vármegye főispánja. Először 1931–1935 között, 
majd 1938–1944-ben tölti be a belügyminiszteri tisztséget. Hazánk megszállásakor a németek 
Mauthausenbe hurcolják. Szabadulása után rövid ideig betegen Bécsben él.  
292 A Ribbentropnak küldött üzenet a következőképp szólt: „Joachim von Ribbentrop birodalmi 
külügyminiszter úr őexcelleneciájának, Berlin. Tudomásul vesszük azt a táviratában velünk közölt tényt, 
hogy Mussolini megalakította az északolasz szociális köztársaságot. Megragadjuk ezt az alkalmat annak 
kijelentésére, hogy Mussoliniban mindig a magyar ügy igazi barátját láttuk.” In.: Kállay, 2012. I. 256. 
293 Itt röviden ismertetem a kormány elismeréssel kapcsolatos jogi dilemmáka. Az alkotmányos módon 
megalakuló kormány estében nincs szükség külön a kormány elismerésére (de jure kormány). Ellenben a 
nem alkotmányos úton létrejövő kormány ügyében (de facto kormány) felmerül a kérdés, hogy a 
nemzetközi közösség tagjai kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadják-e azt vagy sem, illetve evvel 
szoros összefüggésben, hogy be lehet-e avatkozni másik állam belügyeibe. A helyzet megítélésével 
kapcsolatban három mérvadó elvi állásfoglalás létezett már a tárgyalt korszakban is:  
1. Az egykori ecuadori külügyminiszter nevét viselő Tobar-doktrína szerint az alkotmányellenesen 
hatalomra jutó kormány elismerését meg kell tagadni (1907).  
2. A Wilson-doktrína kimondja, hogy „(...) az elismerést mindaddig meg kell tagadni, amíg a kormány 
nem bizonyítja be népszavazás, de leginkább szabad választások révén, hogy hatalomra kerülésének 
körülményei dacára élvezi a lakosság többségének támogatását.” In.: Kovács, 2011. 552. bekezdés. 
3. Az Estrada-elv értelmében az új kormányt mindenképpen el kell ismerni (1930), mert egy állam belső 
viszonyaiba semmiképp sem szabad beavatkozni.  
294 von Weizsäcker, Ernst Freiherr (Stuttgart, 1882. május 12. – Lindau, 1951. augusztus 4.): német 
diplomata, államtitkár. 1943-tól vatikáni német követ. 
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szembefordultunk a német külpolitikával.”295 „A tengelyen kívül nem volt barátunk. A 

tengelyben egy volt, azt is elvesztettük.”296 – állapította meg a magyar miniszterelnök 

visszaemlékezésében. 

A dolog egyik legnagyobb hibája a hosszú távú következményeket tekintve a 

magyar politikai körök téves meggyőződésében rejlett. Úgy vélték, hogy a németek csak 

provokáció esetén döntenek egy ország megszállása mellett. „Az olasz esetet is a 

provokáció kategóriájába sorolták. A provokálást tehát mindenképpen el akarták kerülni. 

A játszma ezért továbbra is időnyerésre ment, és a magyar vezető politikusoknak 

fogalmuk sem volt róla, hogy Berlinben úgy döntöttek: nincs több idő.”297 

 

 

3.4. Anfuso és új szerepe 

Anfuso budapesti akciója298 után Berlinbe távozott, ahol szeptember 28-án vette fel új 

hivatalát299. Korábbi feladatköre ezzel megváltozott, lényegesen összetettebb lett – 

mondhatni a lehetetlenre vállalkozott. Németországi nagykövetként első és legfontosabb 

küldetése az olasz érdekek egyre kilátástalanabb berlini képviseletében állt: olyan kényes 

ügyekkel kellett szembenéznie, mint a németekkel való viszony rendezése, a birodalom 

által internált olasz katonák hazahozatala vagy a paritás elvén működő gazdasági 

kapcsolatok kialakítása a birodalommal. Rá hárult továbbá – részben – a köztársaság 

nemzetközi kapcsolatainak rendezése is, mivel az RSI megalakulása után nehezen 

sikerült a tengely csatlós országai és a salòi kormány közötti közvetlen és olajozottan 

működő kommunikációs kapcsolat megteremteni. A távirati- és telefonos összeköttetés 

                                                
295 Kállay, 2012. I. 257. 
296 Uo. 261. 
297 Ormos, 2004. 90. 
298 Egyesek szerint Anfuso reménykedett abban, hogy a Budapestre akkreditált olasz követek végül majd 
átállnak Mussolinihoz, s mikor látta, hogy ebbéli reményei nem igazolódnak be, folyamodott erőszakhoz. 
Véleményem szerint pálfordulására a németországi élmények és saját személyes félelmei adtak okot. A 
nácik bábáskodása alatt megszülető Olasz Szociális Köztársság tisztviselőjeként, az állam deklarált 
keményvonalas politikai vonalának követését várták el tőle. A németek szemében ugyanakkor Anfuso 
mindig is „Ciano kreatúrája” volt, ezért kétszeresen is bizonyítania kellett „elvhűségét”. Úgy gondolom 
ezek az elsődleges és másodlagos indokok vezettek odáig, hogy erőszakkal lépett fel „árulóvá vált” volt 
kollégáival és barátaival szemben egyaránt. 
299 Anfuso megítélésével kapcsolatban érdemes adalékként Mazzolini titkárának, Luigi Bollának a 
visszaemlékezését is idézni: Anfuso „karrier-diplomata, Ciano bizalmasa és barátja, társa a golf klub 
világiasságában és a római arisztokraták szalonjaiban. Először Budapesten volt követ, majd az RSI-hez 
csatlakozott egy olyan gesztussal, amely csodálkozást váltott ki, és a mai napig nem tudom magam 
számára sem teljesen megmagyarázni (...) kijelenthetem, hogy a döntése lehet, hogy egy kicsit 
romantikus, lehet hogy kissé Don Quijote-i volt (...)” In.: Bolla, Luigi: Perché a Salò – Diario della 
Repubblica Sociale Italiana. (Guerri, G. B. szerk.) Bompiani, Milánó, 1982.49. 
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(a németek által szándékosan a végtelenségig elhúzott) újra stabilizálásáig Berlinen 

keresztül futottak át a vonalak300. Mindez a németek számára megkönnyítette az 

események ellenőrzését és az egyes kormányok kordában tartását, ellenben a 

legegyszerűbb üzenetváltások hetekig is elhúzódtak, ellehetetlenítve ezzel Mussolini 

kormányának hathatós képviseletét301. A meglehetősen érzékeny kérdés megoldása 

Anfusóra várt, azaz hogy hogyan lehet a németeket kikapcsolni az RSI és külföldi 

képviseletei érintkezéséből, mivel a bizalmas jelleg megőrzésére – legalább a többi 

partnerország szempontjából – szükség lett volna302. 

Anfusóhoz érkezett be tehát az Európában és a Távol-Keleten székelő összes fasiszta 

követség jelentése303. Kormánya és az egyes delegációk közötti közvetítői feladat mellett, 

a tengelyállamokba akkreditált követek feletti gyámkodást is vállalnia kellett. Közben 

teljes erejével igyekezett a mostoha körülmények között működő követségek munkáját is 

segíteni. Ez praktikusan a német segítség (nyomásgyakorlás) kieszközlését jelentette. A 

nehézségek oka – a kommunikációs problémákon túl – abból fakadt, hogy a szatellit és a 

semleges államokban meg kellett küzdeni a helyi kormányok „obstrukcionista”304 

politikájával. Ergo ez azt is jelenti, hogy a Budapesten kialakult helyzet nem egyedi 

jelenség, hanem csak kismértékben eltérő változata az időben párhuzamosan történő 

bukaresti vagy pozsonyi eseményeknek. 

 

 

 

 

 

                                                
300 A kialakult helyzet megváltoztatására Anfuso és Mazzolini is igyekeztek lépéseket tenni. In.: ASMAE, 
Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Anfuso. Róma, 1943. október 8. Mazzolini személyes levele 
Anfusónak.  
301 Az üzenetek átlagosan két-három hét alatt érkeztek meg a címzetthez, azaz egy üzenetváltás minimum 
egy hónapot vett igénybe. 
302 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Anfuso. Róma, 1943. október 8. Mazzolini 
személyes levele Anfusónak.  
303 Andriola, Fabio (szerk.): Uomini e scelte della RSI: i protagonisti della Repubblica di Mussolini. 
Bastogi Editrice Italiana, Foggia, 2000. 45. 
304 Capasso Mazzolininek írt levelében minősíti így a magyar, a román és a bolgár kormányok 
viselkedését. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporti sulla 
situazione politico–militare ungherese e relazioni italo–ungherese. Velence, 1943. november 11. Hasonló 
szellemű levélben igyekezett Anfuso is megsürgetni a római német követségen keresztül új, fasiszta 
követek kinevezését a budapesti, a bukaresti, a szófiai és a pozsonyi követségek élére. In.: ASMAE, 
Affari Generali RSI 1943–45, b. 2. Fasc. 4.1. Trasferimenti del personale diplomatico–consolare. Róma, 
1943. október 9.  
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3.5. A királyi követség hivatalos elismerése  

 

Mussolini államának szeptember 29-i furcsa elismerése után a magyar kormány szükségét 

érezte, hogy újra bizonyságot tegyen a királyi követséggel szembeni jó szándékáról. Mint 

majd látni fogjuk, szeptember utolsó napjaiban és október elején a magyar kormány több 

ízben is kereste a kapcsolatot De Ferrariis követségével. Szavakban, írásban és tettekben 

is kifejezte segítőkészségét, annak reményében, hogy Magyarország sem a királyi olasz 

kormánnyal, sem az Egyesült Nemzetekkel nem veszti el a kapcsolatot. Kényszerű 

lépését a német szorítással indokolta. Ez az érvelés nemcsak a nácik hatásos presszióját 

mutatja, hanem egyúttal Mussolini és helyi képviselete erőtlenségének bizonyítéka is. 

Ennek a sorozatnak az első láncszeme egy újabb Szentmiklósy-De Ferrariis találkozó 

volt, mégpedig az RSI elismerésének magyar részről történt bejelentését követő napon, 

szeptember 30-án. De Ferrariis memoárját idézve a külügyminiszter állandó helyettese a 

következőket mondotta: „Bizonyosan Önök is értették az elismerésünk módját. Az elmúlt 

öt napban a legfenyegetőbb nyomásnak voltunk kitéve. Mondhatom, elérkeztünk a 

katasztrófa széléhez. De szeretnénk megerősíteni, hogy Önt és az Ön munkatársait 

ismerjük el az olasz kormány képviselőinek, akikkel szeretnénk a rendes diplomáciai 

kapcsolatot a továbbiakban is fenntartani. Elismerjük Önt tehát megbízott ügyvivőnek (ad 

interim).”305 

De Ferrariis távozása előtt az olaszországi magyar követség sorsa felől 

tudakozódott. A helyettes külügyminiszter kilátásba helyezte Máriássy visszahívását, 

elkerülve ezzel azt, hogy a magyar követnek a fasiszta és a német hatóságok között kelljen 

egyensúlyoznia. Ugyanakkor tájékoztatta az olasz követet, hogy terv szerint a követség 

nem kerül bezárásra, és Máriássy is megtartja quirináli306 követi kinevezését (!)307 . 

Szentmiklósy és De Ferrariis között még aznap este újabb megbeszélésre került sor. 

A helyettes külügyminiszter afelől érdeklődött, nem akar-e titkos úton kapcsolatba lépni 

a királyi kabinettel. De Ferrariis elmagyarázta, hogy a kódoló berendezés a követség régi 

épületében maradt, valamint, hogy a Rómában és más külföldi követségen történtek után 

a szerkezet már amúgy is hasznavehetetlen. Szentmiklósy felajánlotta, hogy a 

                                                
305 De Ferrariis, 1945. 21. De Ferrariis megbízott ügyvivői minőségének elismeréséről lásd továbbá: 
Brusasca, 1949. 72. 
306 Mivel Rómában két magyar követség volt, ezért külön névvel illeték a szentszéki (lateráni) és a királyi 
(quirináli) követet. 
307 Ez a terv egy hét leforgása alatt gyors változáson ment át: október 8-án Máriássy már úton volt 
hazafelé. Lásd erről részletesebben az olaszországi magyar követségek helyzetéről szóló részt. 
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rendelkezésére bocsát egy magyar diplomata futárt308, akinek a segítségével semleges 

országokon keresztül el tudja juttatni üzeneteit Bariba (!)309. Nem minden diplomata 

ügynökünk biztos – állapította meg –, ezért érdemes Ankarát elkerülve Lisszabonba, 

Bernbe, Konstantinápolyba és Stockholmba címezni üzeneteit.  

A magyar kormány megbízottjával folytatott egyeztetések után De Ferrariis írásban 

adta tudtára a helyi hatóságoknak a követség új címét (Lisznyai utca 13.) és annak 

személyi összetételét, további két jegyzékben pedig arra kérte a magyar kormányt, hogy 

tegyen intézkedéseket a Budapesten található olasz intézmények (az elemi-, a középiskola 

és a Kultúrintézet) védelmében. Az iskolák tekintetében kérése formális jellegű volt, 

ahogy azt De Ferrariis is írja visszaemlékezésében, mivel azok a fasiszta érzelmű elnök 

Maffei és az igazgató Siccardi kezeibe kerültek. Az intézet esetében ezzel szemben 

preventív lépésről volt szó, mivel annak teljes személyzete továbbra is a királyhoz maradt 

hű. Az intézkedéseknek hála, sikerült a – később részletesen bemutatásra kerülő – fasiszta 

akciókat leszerelni, melyek az intézet elfoglalására irányultak, így az folytathatta 

megszokott tevékenységét, a királyi követség közvetlen irányítása alatt310.  

Még aznap érkezett válaszában a magyar kormány írásban is elismerte a királyhű 

legáció tagjainak diplomáciai mentességét és privilégiumaikat. Másnap, október elsején 

pedig egy újabb jegyzék érkezett, melyben a magyar külügyminisztérium jelezte, hogy 

tudomásul vette a követség új székhelyét és annak összetételét. Ezzel a két hivatalos 

dokumentummal a De Ferrariis vezette misszió diplomáciai helyzete stabilizálódott, s 

innentől kezdve nem csak de facto, hanem de jure is két olasz követség működött 

egymással párhuzamosan a magyar fővárosban311.  

Október 2-án egy újabb bizalmas üzenet érkezett a magyar kormánytól, melyben 

közölte, hogy bár a németek miatt nagyon elővigyázatosnak és óvatosnak kell lennie, 

szándékában áll megőrizni a diplomáciai kapcsolatokat az olaszországi „krízis” 

következményeinek ellenére is. Ugyanaznap pedig a külügyminisztérium 

protokollosztályának vezetője, Teleki Gyula312 személyesen is felkereste Ferrariist, hogy 

átadja Kállay üzenetét. Ebben ígéretet tett arra, hogy amennyiben a követségnek anyagi 

problémái adódnának, a magyar kormány rendelkezésére bocsátja a személyzet béreinek 

                                                
308 Ugyanerről tájékoztat Brusasca is. In.: Brusasca, 1949. 72–73. 
309 A királyi kormány székhelye ekkor Brindisiben volt. Feltehetőleg erről nem voltak ekkor még pontos 
értesüléseik.  
310 De Ferrariis, 1945. 21. 
311 Uo. 22. 
312 Gróf Teleki Gyula (? – ?): a külügyminisztérium protokollosztályának vezetője 1941–1944 között. 



94	  
	  

kifizetéséhez és a hivatal működéséhez szükséges összeget. Hozzátette, a magyar 

kormány nem szeretné elveszteni a kapcsolatot az Egyesült Nemzetekkel313. 

Nagy volt a meglepődés a neofasiszták körében – emlékszik vissza De Ferrariis –, 

amikor pár nappal szeptember 26-a után megpróbálták elfoglalni a Lisznyai utcai 

követséget, és annak bejárata előtt a magyar csendőrségbe botlottak. A karhatalom 

segítségével gyorsan leszerelték a Nannini vezette akciót, De Ferrariis pedig 

figyelmeztette volt kollégáit: mindenki így jár, akik erőszakhoz folyamodik velük 

szemben. Az új székhely előtt tehát éjjel-nappal őrség állt, összeköttetésben egy közelben 

lévő panzióval, ahol a királyhű olasz katonák egy részét szállásolták el. Ezek a védelmi 

intézkedések minden bizonnyal befolyással voltak a neofasisztákra, akik ezután 

felhagytak a követséggel szembeni újabb offenzívákkal.  

A követség új székhelyén 1943. szeptember 29-én nyitotta meg kapuit. De Ferrariis 

visszaemlékezése szerint a királyi követség munkatársai közül senkinek sem voltak 

illúziói avval kapcsolatban, hogy ezt az ambivalens helyzetet hosszasan fenn lehet tartani 

egy olyan országban, mely Németország szövetségese. Abban sem kételkedett senki, 

hogy a Királyi Olaszország külképviseletének fenntartása, ameddig arra lehetőségük van, 

feladatuk és kötelességük.  

Láthattuk tehát, hogy a magyar kormány nemcsak elismerte – írásban és szóban – a 

királyi követséget, hanem diplomáciai mentességet, intézményei számára pedig védelmet 

biztosított, futárszolgálatot bocsátott rendelkezésükre, és szükség esetén a követség 

működéséhez szükséges pénzösszegeket is garantálta a fasiszta és a német 

nyomásgyakorlás ellenére.  

Mindazonáltal a két követség között kibontakozó ellentét ügyében a magyar 

külpolitika kétarcúsága, belső ellentmondásai is megmutatkoztak, s ezt a visszás állapotot 

– mint az majd bemutatásra kerül – hónapról-hónapra nehezebbé vált fenntartani. „Mi 

egyelőre mindenkit meghagytunk diplomáciai prerogatíváiban: egyaránt jártak a 

külügybe, persze inkább csak a személyi ügyekkel foglalkozó protokollba, egyaránt 

használta ki-ki a maga címerét, valamint a megkülönböztető diplomáciai jelzést. Politikai 

ügyekben hivatalosan egyik féllel sem érintkeztünk.”314 – írja Kállay Miklós 

visszaemlékezésében. 

 

 

                                                
313 De Ferrariis, 1945. 22–24. 
314 Kállay, 2012. I. 259. 
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3.6. A Királyi Olaszország gazdasági érdekeinek védelme 

 

A királypárti követség gyorsan berendezkedett a patinás épület – a korábbihoz képest 

szűkösebb – helyiségeiben. A működéshez szükséges minimális feltételek kialakítása 

után nem sokkal azonban szembesülniük kellett a misszió fenntartásához 

nélkülözhetetlen anyagi források előteremtésének nehézségeivel. A probléma abban állt, 

hogy a követség alkalmazottainak a bérén kívül a tisztek, a tanárok, az újságírok, etc. 

juttatásairól is a legációnak kellett gondoskodnia, mivel szeptember 8-a után részükre 

nem érkezett többé ellátmány Olaszországból. Ellenben Voli attasé kasszájában és 

kezelésében maradt pénz csupán két hónapra volt elegendő. A gondot csak tetézte, hogy 

nem sokkal a követség újranyitása után elkezdődött a menekülő olasz katonák fokozatos 

beszivárgása Magyarországra, akik náluk kerestek oltalmat a német deportálás réme elől. 

Segélyezésük pedig (mely hamarosan a követség munkájának szerves részévé vált) rövid 

időn belül felemésztette volna a rendelkezésükre álló pénzeszközök nagy részét315. A 

financiális problémákat ugyanakkor nem enyhítette a magyar kormány felajánlása sem, 

mivel De Ferrariis nem akart élni vele, amíg ki nem merített minden más lehetőséget.  

Az olasz államnak számottevő tulajdona volt Magyarországon, ingóságai és 

ingatlanai, ipari együttműködések, valamint közös banki- és tulajdonérdekek is 

összefűzték a két országot. Emellett számos kihelyezett olasz pénzalap is volt 

Budapesten, melyeknek az összege 1943-ban összesen 32 millió pengőre rúgott. A királyi 

követség elképzelése szerint ez utóbbiak egy része biztosíthatta volna a misszió 

szükségleteit, anélkül, hogy magyar kölcsönhöz kellett volna folyamodniuk. Ezek a 

pénzalapok a következő tételekből álltak:  

 

1.   G.A.R.T (Gestione Affari Regio Tesoro; Királyi Kincstár Ügyeinek Kezelése): az 

Olasz Államkincstár által olasz–magyar ipari együttműködések finanszírozására 

átutalt pénzalap. Összeg: 12 millió pengő. 

2.   A Magyar Államkincstár által az Olasz Államkincstár számára rendelkezésre 

bocsátott kölcsön összegének októberi részlete. Összege: 4,5 millió pengő. 

3.   Az olasz hadügyminisztérium által az Olasz–Magyar Bank részére átutalt, Voli 

kezelésében lévő összegek a hadiszállítások költségeinek rendezésére. Összege: 

kb. 14 millió pengő.  

                                                
315 De Ferrariis, 1945. 27. 
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4.   Egyéb összegek katonai jellegű kiadások fedezésére, amik felett szintén Voli 

rendelkezett (az orosz frontra szállítandó, Magyarországon áthaladó katonák 

kiadásainak fedezésére, lóvásárlásra, etc.)316 Összege: kb. 1,5 millió pengő.  

De Ferrariis már Szentmiklósynak küldött szeptember 27-i jegyzékében kérelmezte, 

hogy semmilyen olasz alapból ne történjen kifizetés a fasisztáknak. A helyettes 

külügyminiszter szeptember 29-én szóban és írásban egyaránt megerősítette, hogy kérést 

intézett az Olasz–Magyar Bankhoz arra vonatkozóan, hogy az alapokhoz egyedül Voli 

férhessen hozzá. Javaslata kedvező fogadtatásra lelt a bank magyar igazgatóhelyettesénél, 

Ambró Istvánnál, az olasz igazgatóhelyettes, Ruberti azonban ellenezte azt. Az egymást 

követő megbeszélések során hiába igyekezett De Ferrariis és Caccialupi kereskedelmi 

attasé meggyőzni Rubertit, hogy a legitim kifizetési kérelmeket ne utasítsa vissza. Az 

igazgatóhelyettes hajthatatlan maradt: arra hivatkozott, hogy a bank milánói központjától 

nem kapott még utasítást, és hogy hasonló igényei a fasiszta követségnek is vannak. 

Álláspontján a helyettes külügyminiszter közbenjárására sem változtatott, holott a 

szabályok értelmében egyedül Volinak lett volna jogosultsága a pénz felvételéhez. Az 

Olasz Szociális Köztársaságnak a magyar kormány részéről történt hivatalos elismerése 

után pedig még halványabbá vált az a reményt, hogy Ruberti valaha is engedélyezni fogja 

az átutalást számukra.317 Így jobb híján megpróbálták legalább azt elérni, hogy a fasiszta 

követség se férhessen hozzá semmilyen módon a nevezett összegekhez. Ezért Voli 

gondoskodott róla, hogy a kezelésében lévő pénzekből a Gamma vállalatnak318 (az olasz 

állam hadianyag beszállítójának) átutaljon 6.5 millió pengőt hitelfedezet néven, 3.5 millió 

pengőt pedig a magyar Honvédelmi Minisztériumnak az áthaladó olasz katonák 

elszállásolásának fedezése címén, melyből 1 milliót a minisztérium a követséggel kötött 

titkos megállapodás értelmében, újra a rendelkezésükre bocsát319.   

                                                
316 Uo. 28–29.; ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo 
repubblicano e badogliani. Budapest, 1943. november 22. 
317 De Ferrariis, 1945. 29–30. Ruberti november első napjaiban látogatást tett a királyi követségen, hogy 
kijárja fiának felvételét a misszió által működtetett iskolába, ugyanis gyermeke nem volt hajlandó fasiszta 
iskolába járni. De Ferrariis ellenben csak akkor volt hajlandó felvenni őt, ha Ruberti változtat politikai 
hozzáállásán. Bár az igazgatóhelyettes néhány nap múlva színleg írásban elismerte a királyi követséget, 
mint az egyetlen legális olasz képviseletet Magyarországon, valójában továbbra is a fasisztákkal tartott 
fenn szoros kapcsolatot. In.: Uo. 35.  
318 Gamma Finommechanikai Gépek és Készülékek Rt. A vállalatot Juhász István alapította az első 
világháború után. 
319 Erre a megállapodásra De Ferrariis mellett Voli a királyi hadsereg vezérkari főnökének írt jelentésében 
is található utalás: „Aztán ezt követően közbenjártak Szombathelyi tábornoknál, hogy megelőlegezzenek 
nekem 500.000 pengőt az általam befizetett 3.500.000 pengőből, mint erről tanúskodik az október 27-ei 
1215-ös lap (7. oldal). A vezérkari főnök közbenjárására a honvédelmi miniszter beleegyezett a 
kérésembe. A magyar hatóságok felé közvetített köszönetnyilvánításomban – miután jól átgondoltam a 
helyzetet – nem felejtettem el megerősíteni, hogy az említett összeget a szeptemberi és októberi költségek 
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Az Olasz–Magyar Bankban fennmaradó 7 millió pengőt zárolták mindkét fél 

számára, erről a Magyar Nemzeti Bank egy november 16-án kelt levélben értesítette őket. 

A magyar kormány lépése végképp megakadályozta, hogy e pénzeket bármelyik olasz 

követség felhasználja320.  

A királyi legáció érdekérvényesítő munkájában De Ferrariis visszaemlékezése 

szerint igen nagy segítségére volt két ügyvéd (bizonyos Pallay és Auer), továbbá 

Caccialupi kereskedelmi attasé és Voli tábornok, akik együtt és külön-külön is 

fáradhatatlan munkát fejtettek ki a bankoknál, magán- és hivatalos személyeknél és a 

magyar szerveknél. Ennek köszönhetően a katonai attasé kezelésében lévő összegek, a 

Honvédelmi Minisztérium által visszautalt pénzzel együtt elegendőnek bizonyultak a 

követség első három havi költségeinek fedezésére.  

A Királyi Olaszország gazdasági – és ezzel szoros összefüggésben hadi – érdekeinek 

védelmét a követség a vele kapcsolatban álló helyi olaszokkal közösen más területeken 

is kifejtette. De Ferrariis memoárjában külön megemlékezik az olasz Állami Vasutak 

kereskedelmi hivatalának vezetőjéről, Esterino Chittoliniról. Ő a bukaresti központi 

igazgatótól kapott utasítások ellenére minden beosztottjával együtt a királyi követség 

rendelkezésére bocsátotta magát, s fontos tevékenységet fejtett ki a fegyverszünetkor 

Magyarországon ragadt olasz gördülő anyagok további sorsának alakításával 

kapcsolatban. Ezek közül különösképpen néhány száz tartálykocsi volt fontos, melyet a 

németek szívesen használtak volna saját háborús céljaikra. Chittolini egy magyar szervnél 

dolgozó – név szerint ismeretlen – barátjával közösen a tartálykocsik egy részét magyar 

belföldi szolgálatra állította be, meggátolva ezzel Németországba szállításukat. A 

követség szeptember 26-i kettészakadása azonban a folyamatban lévő további akciót (a 

többi tartálykocsi Svájcba szállítását) ellehetetlenítette.  

A Királyi Olaszország érdekeinek védelmét célzó műveletekben részt vett továbbá 

a budapesti FIAT Kereskedelmi Rt. elnöke, Luxardo, aki a torinói központtól kapott 

utasítások ellenére sem volt hajlandó a köztársasági fasisztákhoz csatlakozni, ahogy 

                                                
előlegeként kezelem, ezzel szándékoztam nyitva hagyni annak a lehetőségét, hogy megismételhessem a 
kérésemet az elkövetkező hónapokban.” [ford. – P. A.] In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, 
Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano e badogliani. Budapest, 1943. november 22. 
320 Valószínűleg erre a fejezetre utal Kállay is visszaemlékezésében: „Persze voltak azért incidensek; 
például az Olasz–Magyar Bank elnöke kétségbeesetten telefonált egyszer, hogy mit csináljon: mind a 
királyi, mind a köztársasági követség kéri a náluk elhelyezett – ha jól emlékszem, harmincmillió lírát kitevő 
– ellátmány kifizetését. Pénzügyminiszterünk azonnal zárolta az összeget, egy sebtében összehívott jogászi 
ankét pedig megállapította, hogy mivel Voli tábornok fizette be, az összeg csak neki fizethető ki. A helyzetre 
való tekintettel azonban úgy intézkedtünk, hogy Voli részére a bank csak a szokásos havi ellátmányt utalja 
át.” In.: Kállay I. 2012. 259. 
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Accolti Gil, az AGIP horvát–magyar határon folytatott olaj-talajkutatásokat felügyelő 

mérnöke sem. (Mindkettőjüket 1944 márciusában a mathauseni koncentrációs táborba 

deportálták.) Az olasz vezérkari főnök által lóvásárlás céljából Magyarországra küldött 

Monti ezredes szintén a királyi követség szolgálatába állt, s Volival együttműködésben 

kísérletet tettek 658.000 pengő visszaszerzésére, de ez az összeg – a fegyverszünetre 

hivatkozva – ismét nem került visszafizetésre321.  

Más, olasz tulajdonban lévő cégek azonban a neofasiszta kormányt támogatták, s a 

köztársasági követség rendelkezésére bocsátották magukat. Ilyen volt például a 

Dunahajózási Olasz Társaság (SINDA)322 vezetőjének, Muzio Cosulich-nak az esete, aki 

lépésével keresztül húzta a királyi követségnek a céggel kapcsolatos szabotázsterveit. Az 

elképzelés értelmében a hajókat látszólag a magyar szerveknek adták volna át, akikkel 

erről előre meg is egyeztek, hogy elkerüljék azok hadicélokra való felhasználását323. Rajta 

kívül az AGIP helyi igazgatója, Mario Zavaglia, az olasz kereskedelmi kamara elnöke, 

Pignatelli di Montecalvo herceg is a fasisztákhoz csatlakozott, valamint egy bizonyos 

Bonetti, aki korábban a kereskedelmi attasé hivatalának dolgozott, az RSI budapesti 

követségének oldalára állva azonban nagyot ugrott a ranglétrán: kereskedelmi attasévá 

avanzsált. 

 

 

3.7. A menekült olasz katonák védelme 

 

A gazdasági és kulturális pozíciók megszerzéséért folytatott harc mellett a királypárti 

diplomaták tevékenysége döntő részben az itt állomásozó vagy ide menekült olasz 

katonák segélyezésére koncentrálódott: a magyar hatóságok hathatós támogatása mellett 

az 1943 szeptembere és 1944 márciusa közötti időszakban közel 800 katona 

                                                
321 De Ferrariis, 1945. 33. Voli fennmaradt jelentésében annyi eltérés tapasztalható ezzel kapcsolatban, 
hogy 658.000 pengő helyett, 700.000-ről tesz említést: „Az ügyvédet, akit azzal bíztunk meg, hogy 
szerezze vissza az Olasz–Magyar Banknál zárolt »Gamma« pénzalap feletti tulajdonjogunkat, megbíztuk 
azzal is, hogy tegye meg a szükséges hivatalos lépéseket a 700.000 pengő – 174 ló árának megfelelő 
összeg – visszaszerzésére, amit előzetesen kifizettünk a magyar cégnek a négylábúak megvásárlásáért, és 
amit az állatorvos, Ercole Monti ezredes nem kaphatott vissza a fegyverszünet aláírása után. Noha egy 
speciális záradék bele lett írva a szerződésbe, hogy lehetőség legyen a fel nem használt összegek 
visszahívására vis major esetén (ez az a szerződés, amely alapján lehetőség volt 750 ló megvásárlására), 
a társaság részéről az összeg visszafizetését ezidáig megakadályozta a Nemzeti Bank.” [ford. – P. A.] In.: 
In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano 
e badogliani. Budapest, 1943. november 22. 
322 Società Italiana di Navigazione Danubiana  
323 De Ferrariis, 1945. 34–35. 
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elhelyezésének és ellátmányozásának gondjait vállalta magára a Voli katonai attasé és De 

Ferrariis ideiglenes ügyvivő által vezetett misszió.   

Az említett katonai állomány lényegében két részből tevődött össze: egyfelől a 

fegyverszünet pillanatában Magyarországon állomásozó olasz kontingensből (110 fő324), 

másfelől a hazánkban oltalmat kereső „szökevényekből”. A Badoglio-kormány 

háborúból való kilépése után több százezer olasz katona került német fogságba a 

Balkánon (többségük Görögországban), ahonnan az összegyűjtötteket – Magyarországon 

át – a birodalom és Lengyelország fogolytáboraiba szállították. Azok az olasz katonák, 

akiknek sikerült megszökniük a szerelvényekről, a királyi követségnél vagy a magyar 

hatóságoknál kerestek és találtak menedéket. Az emberek „(...) hosszú és fárasztó 

menekülés után itt végre vendégszerető földre”325 érkeztek – írta jelentésében Voli. Az 

olasz katonákkal kapcsolatos német követelményeket szeptember 9-én Jagow tolmácsolta 

Szombathelyi Ferenc vezérkari főnöknek326. Ennek értlemében a Magyarországon 

tartózkodó olasz katonák ügyében azt kérte, hogy úgy járjanak el, mint ahogy ezt ők teszik 

Németországban. Az óhaj formájában érkező követelést Szombathelyi vezérkari főnök 

azzal a válasszal hárította el, hogy az ügynek politikai karaktere van, ezért szükségesnek 

tartotta, hogy azt diplomáciai úton kezelje Jagow327.   

A veszélyben lévő olasz katonák megsegítésén igyekvő királyi követség célja kettős 

volt: 

1.   Menedékjog biztosítása azon olasz katonáknak, akik visszautasították a 

neofasiszta kormányhoz való csatlakozást. 

2.   Speciális táborok felállítása, ahol az internáltak menedéket és segítséget kaphattak 

a követség ellenőrzése mellett328. 

Ezek eléréséhez két különböző akadályt kellett leküzdeni: egy politikai és egy 

gazdasági természetűt. A neofasiszták ugyanis avval érveltek, hogy a birodalomnak 

háborút üzent ország katonáit a magyar hatóságok kötelesek átadni a németeknek. Anyagi 

                                                
324 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano 
e badogliani. Budapest, 1944. február 4. Címzett: Allo Stato Maggiore R. Esercito per il Capo del S.I.M.  
325 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporti sulla situazione politico–
militare ungherese e relazioni italo–ungheresi. Budapest, 1943. november 22. A vonatokról a sikeres 
szökés esélye a forrás szerint igen kevés volt, ezenfelül sokan a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt 
álltak el ezirányú terveiktől. 
326 Szombathelyi Ferenc (Győr, 1887. május 17. – Pétervárad, 1946. november 4.): magyar katonatiszt, a 
Honvéd Vezérkar főnöke. A háború után az újvidéki vérengzések miatt börtönbe kerül. Később kiadták 
Jugoszláviának, ahol halálra ítélték és kivégezték. 
327 PAAA, Büro des Staatsekretärs Akten betreffend: Ungarn R29793 F. Nr. 1317, 106574–106575. 
Budapest, 1943. szeptember 9. v. Jagow jelentése az olasz kiugrás magyarországi fogadtatásáról. 
328 De Ferrariis, 1945. 37. 
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szempontból pedig – mint már említettem – a katonák segélyezése felemésztette volna a 

követség forrásait, így a magyar kormányhoz kellett volna fordulniuk segítségért. Kállay 

bizalmasai a királyi követséggel lefolytatott tárgyalások után azonnal elismerték a szökött 

katonák menekültstátuszát, átvállalva ezzel a táborok felállításának és fenntartásának a 

költségeit. „Amit lehetett, megtettünk értük.” – írja a magyar miniszterelnök. „Az 

állomáson élelmeztük őket, Voliéknak megengedtük, hogy konyhát állítsanak fel, és 

élelmiszert bocsátottunk a rendelkezésükre. Akiknek sikerült megszökniük, biztos 

menedéket találtak nálunk.”329 

A Belügyminisztérium IX. Szegény Ellátási és Általános Segélyezési Osztályára 

még a Teleki-kormány bízta 1939-ben a polgári menekültek ügyét. Ennek köszönhetően 

„(…) a menekültek ügye nem rendőrségi, hanem szociális probléma lett. (Ez a döntés 

alapjaiban határozta meg azután nemcsak a lengyel, de az egész második világháború 

idején a magyar földre menekült idegenek sorsát.)”330 Az osztály vezetésével id. Antall 

József331 lett megbízva, aki egészen a német megszállásig töltötte be hivatalát. A szerv 

elvileg csak a polgári menekültek ügyeit kezelte, gyakorlatban azonban a katonai 

internáló táborok felállítása és működtetése is ide tartozott.  

A királyi követség és a magyar kormány között létrejött megállapodás értelmében 

tehát az itt állomásozó olasz katonai személyek civil menekült státuszban a 

belügyminisztérium szerveinek hatósága alá kerültek, s ennek megfelelően a 

minisztérium fennhatósága alá tartozó táborokba (Dáka, Ujszász és Tetétlen) irányították 

őket. A dákai olasz menekülttábort Antall 1943. szeptember 12-én hozta létre. Az itteni 

Batthyány-kastélyban elszállásolt 200 katona és hivatalnok a betakarításban és az 

osztályozásban segédkezett. A források szerint állapotuk kielégítő volt, szabadon 

mozoghattak és az ellátásuk is optimális volt. Novemberben – annak érdekében, hogy 

megoldódjon az olasz katonák elhelyezésének súlyos problémája – folyamatban volt 

további két új tábor beindítása is. Az egyik Ujszászon (Szolnok városa alatt) a korábban 

                                                
329 Kállay, 2012. I. 260–261. 
330 Kapronczay Károly: A lengyel menekültügy irányítása. Közös dolgaink. In.: História, 8. évf. 1986/5–
6. 56–57. 
331 Antall József, kisjenői (Oroszi, 1896. március 28. – Budapest, 1974. július 24.): jogász, kisgazdapárti 
politikus, miniszter. Az 1930-as évek második felétől kapcsolatban áll a népi írók mozgalmával, az 
MSZDP-vel és Bajcsy-Zsilinszky Endrével. 1939-től min. osztálytanácsosi rangban mint menekültügyi 
kormánybiztos a belügyminisztériumban, a szegényellátási és általános segélyezési osztály vezetője, 
hivatali tevékenységi körét túllépve, segít a különböző nemzetiségű politikai menekülteket. A háború alatt 
együttműködik a lengyel ellenállási mozgalommal. A német megszállás után a Gestapo letartóztatja. A 
háború után 1946. július 23-ig újjáépítési miniszter. Az FKgP nemzetgyűlési (1945–46), majd 
országgyűlési képviselője (1947–49). 1949 tavaszán visszavonul a politikai élettől.  
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az Orczy család birtokában lévő, akkoriban egy angol részvénytársaság tulajdonát képező 

kényelmes kastélyban került kialakításra, ahol 200 katona és 15 hivatalnok számára 

tudtak a későbbiekben relatív komfortot biztosítani. A másik tábort pedig Tetétlenen 

(Debrecen környékén) alakították ki, ahol az ezidőtájt John Harvey angol színész a 

birtokában lévő Zichy-kastélyt az intéző a királyi követség rendelkezésére bocsátotta, 20 

katona és 20 hivatalnok elszállásolását téve ezzel lehetővé. Az egyes táborok élére pedig 

az olasz menekültek közül táborvezetőt választottak: Dákán egy Mancini, Ujszászon egy 

Curti, Tetétlenen pedig egy Scolari nevű katonát jelöltek ki a feladatra De Ferrariis 

beszámolójának tanúsága szerint332. 

A magyar hatóságok által begyűjtött szökött katonák ellenben a Honvédelmi 

Minisztérium felügyelete alá kerültek (a jogszabályoknak megfelelően), és a komáromi 

táborban kaptak elhelyezést. Nehezebb körülmények között, kevesebb szabadságot és 

komfortot élveztek a belügyminisztérium alá tartozó honfitársaikhoz képest. De Ferrariis 

és Voli ezért még az ősz folyamán lépéseket tettek a külügyminisztériumnál és a 

Honvédelmi Minisztériumnál, hogy ezeket az embereket szállítsák át Dákára. A tábori 

körülményeket leszámítva az emberek biztonságban voltak, és a német és a fasiszta 

követség nyomása ellenére sem adta ki őket a magyar kormány, sőt számukra őrizetet 

biztosított.  

A követség megbízottai egyik kórházról a másikra jártak, hogy felkutassák a győri, 

a komáromi, a pécsi, a szegedi, a nagyváradi és az újvidéki intézményekben ápolt 

katonákat; mások pedig az ország nagyobb vasútállomásain igyekeztek meggyőzni az 

olasz katonákat, hogy szökjenek meg a szerelvényekről és helyezzék magukat a követség 

oltalma alá333.   

Voli mindezeken felül felállította a Katonai Menekülteket Segélyező Hivatalt 

(Ufficio Assistenza Militari Profughi). Ennek vezetőjeként irányította a szervezetnél 

dolgozó kb. 50 fő munkáját, akik a katonák szükségleteinek enyhítése mellett a királyi 

követség és az Olasz Kultúrintézet őrzését is ellátták334. Ez a rendelkezés azért volt 

nélkülözhetetlen, mert a köztársasági követséghez tartozók több ízben is kísérletet tettek 

arra, hogy megszerezzék ezeket az épületeket335. A hivatal koordinálta a katonák ügyeit, 

                                                
332 De Ferrariis, 1945. 41–42. 
333 Uo. 39. 
334 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano 
e badogliani. Budapest, 1944. február 4. Címzett: Allo Stato Maggiore R. Esercito per il Capo del S.I.M.  
335 Brusasca kiemeli, hogy a királyi követség és a magyar hatóságok erőfeszítéseinek köszönhető sikerült 
a katonáknak átvészelni ezt az időszakot hazánkban. 1944 márciusára a németek olasz nyomásra már 
változtattak az internált katonákat érintő politikájukon, azaz bár ezután elszállították a katonákat, 
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nyilvántartást vezetett róluk, gondoskodott a táborok előkészítéséről, beosztotta, hogy ki 

és mikor ellenőrzi a táborokat és az olasz sebesülteket ápoló kórházakat.  

A királyi követség igyekezett a katonák életét minden szempontból megkönnyíteni. 

Voli jelentése szerint a Honvédelmi Minisztériumtól 700 télikabátot, cipőt és az 

évszaknak megfelelő öltözéket kapott, amit szétoszthatott a táborokba internáltak 

között336. Bár a havi költségek fedezése nehézségeket okozott, a követség dolgozói 

mellett a tiszteknek, az altiszteknek és a katonáknak is illetményt biztosítottak, valamint 

a követség dolgozói átengedték juttatásuk egy részét is a menekült katonák segélyezésére. 

A De Ferrariis utasítására elvégzett terepszemle eredményeként sikerült a maláriában 

szenvedő férfiakat kivonni a munkavégzés alól, s őket Ujszászra szállítani, ahol ápoló 

helységeket alakítottak ki és orvosi felügyeletet biztosították a kezelésre szorulóknak. 

Azok számára, akik már jó ideje Magyarországon tartózkodtak és valamelyest beszéltek 

magyarul, megpróbáltak munkavégzési engedélyt szerezni. A katonák megsegítésére 

sietett a helyi olasz kolónia is, akik 1943 őszén mintegy 20.000 pengőt, civil ruhát, 

fehérneműt és cipőt adományoztak a királyi követségnek, melyet aztán a rászorulók 

között szét is osztottak. 

„A megbízott ügyvivővel teljes egyetértésben intézkedtem, hogy fokozatosan 

növeljük az anyagi és morális támogatását minden menekültnek. A feladat nehéz, lévén 

akadályokba ütközik az összegek átutalása, mindenekelőtt a rendelkezésre álló összeg 

szerény volta, és a piacon beszerezhető dolgok szűkössége miatt is. Mindazonáltal 

mindannyiunk eltökélt szándéka, hogy bármilyen nehézség árán könnyítsünk az 

internáltak körülményein. A tisztek és a katonák, néhány szórványos esetet leszámítva, 

értik a helyzet nehézségét, s készségesen, csendben vállalnak minden áldozatot, hogy 

hűségesek maradhassanak a kormánynak és a távoli hazának tett esküjükhöz.”337 A 

követség jó szándékának útjában azonban a németek tervei álltak.  

 

 

 

 

 

                                                
Németország helyett azonban Olaszországba vitték őket a két ország között született megállapodás 
értelmében. In.: Brusasca, 1949. 74. 
336 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc 3.2. Adesioni al Governo repubblicano e 
badogliani. Budapest, 1943. október 27. Címzett: Allo Stato Maggiore R. Esercito per il Capo del S.I.M. 
337 Uo. 
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3.8. Megbeszélés Grazzi követtel 

 

Anfuso, mikor elhagyta Budapestet, a követség vezetését ideiglenesen – megbízott 

ügyvivői minőségben – Galeazzo Pinire hagyta, majd a nagyköveti posztról történt 

leköszönését követően, szeptember 26-a után, Ludovico Censi töltötte be átmenetileg a 

tisztséget338. Az elképzelések szerint Emanuele Grazzi339, volt belgrádi követségi 

alkalmazott vette volna át a fasiszta misszió vezetői posztját340, Censit pedig Pozsonyba 

irányították volna át hasonló megbízással341. A személycserék híre november első 

napjaiban terjedt el Budapesten. Szentmiklósy azonnal De Ferrariishoz fordult 

tájékoztatásért Grazzival kapcsolatban, és jelezte, hogy értesülései szerint a követ egyedül 

azért fogadta el magyarországi megbízását, hogy szabadulhasson a németek szoros 

ellenőrzése alól342. 

Grazzi mindenesetre talpig köztársasági egyenruhában érkezett meg a magyar 

főváros egyik vasútállomására, ahol néhány helyi fasiszta fogadta. Az első 

megnyilvánulásai azonban mély csalódást okoztak a körükben: se megkülönböztető 

rangjelzést nem viselt, se kijelentései nem hatottak elég ortodoxnak budapesti 

intranzigens kollégái számára343. Ami a továbbiakat illeti, a helyettes külügyminiszter 

hírei a vártnál gyorsabban igazolódtak be. Grazzi ugyanis, miután bejelentkezett a Duna 

Palotába, rögvest a királyi követségre telefonált, s találkozót kért a misszió vezetőitől. A 

titkos találkára344 még aznap délután sor került a Margit-szigeten, a királyi követség egyik 

személyautójában. Voli és De Ferrariis kíváncsian várta Grazzi mondandóját. „A hosszú 

napokig tartó német fogva tartás és fenyegetések után – mert azok a követségre érkezve 

letartóztattak bennünket –, én és a legáció más tagjai úgy döntöttünk, hogy formálisan 

                                                
338 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Anfuso. 1943. szeptember 28. Ez a forrás 
ellentmond Viganónak. Véleménye szerit Anfuso után a követek a következő időrendben töltötték be a 
budapesti fasiszta követség vezetői posztját:  
1. Galeazzo Pini: 1943. szeptember 18–30.;  
2. Emanuele Grazzi: 1943. szeptember 30. – október 15;  
3. Ludovico Censi: 1943. október 15. – november 11.;  
4. Raffaele Casertano: 1943. november 16. – 1944. szeptember 10.;  
5. Orazio Graziani: 1944. szeptember 10. – 1945. április 4. In.: Viganò, 1991. 525. 
339 Grazzi, Emanuele (? – ?): olasz diplomata. 
340 Villari, 1948. 236. 
341 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Casertano. Berlin, 1943. október 11. Anfuso 
levele.  
342 De Ferrariis, 1945. 49. 
343 Uo. 
344 De Ferrariis visszaemlékezésében beszámol arról, hogy a megbeszélés után egy autót látott a sziget 
kijáratánál. Nem állíthatta biztosan, de lehetségesnek tartotta, hogy Grazzit megfigyelték. In.: Uo. 52. 
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csatlakozunk a neofasiszta kormányhoz. Ugyanakkor megállapodtunk, hogy ez a 

csatlakozás csak azért történik, hogy kiszabadulhassunk a németek fogságából, és hogy a 

későbbiekben lelkiismeretünknek megfelelően fogunk majd dönteni a továbbiakra 

vonatkozó magatartásunkról. Ennek érdekében aláírtuk ezt a dokumentumot, amit most 

Önöknek átadok, melyben a belgrádi követség minden dolgozója nyilatkozik arról, hogy 

milyen értelemben és céllal csatlakozott a fasiszta kormányhoz. Kérem, őrizze meg ezt a 

tanúsítványt az Ön követségén, mert nyilvánvaló okokból ezt nem tarthatom 

magamnál.”345 Grazzi kifejtette továbbá, hogy egyelőre nem tud nyíltan állást foglalni a 

kérdésben, több okból sem. Egyfelől azért nem, mert Budapesten is német szorításban 

van, másfelől azért sem, mert a Belgrádban maradt kollégáit ezzel kitenné a nácik 

megtorlásának, harmadrészt pedig azért sem, mert nem becsüli sokra Badoglio kormányát 

és időbe telik, míg kiértékeli magában az olaszországi fejleményeket. Hozzátette, 

mindaddig vállalja a fasiszta követség vezetését, ameddig módot nem talál annak 

biztonságos elhagyására. 

De Ferrariis meggyőződése szerint – s ezt a fasiszta követtel is ismertette – mások 

ennél veszélyesebb helyzetben is kitartottak elveik mellett, s teljesítették vállalt 

kötelezettségeiket. Budapesten nincs kitéve konkrét veszélynek, így végre tisztázhatná 

helyzetét, de mindaddig amíg ezt meg nem teszi, nem tekintheti másnak, mint ellenfélnek. 

A külföldi követségek tagjainak nem tiszte a politikai vitákban való részvétel, ehelyett 

minden erejükkel a legitim kormányt kell szolgálniuk a „bűnöző köztársasági náci-

fasisztákkal”346 szemben.  

Az ügy feltehetőleg kitudódott: a találkozót követően, még aznap este Berlinbe 

rendelték Grazzit. Az Anfusóhoz visszajutó híresztelések szerint magyar körökben az RSI 

és Mussolini rossz hírét keltette, hangoztatva, hogy csak azért jött a magyar fővárosba, 

hogy megmenekülhessen a németek bosszúja elől. Grazzi tehát hamarosan Berlinben 

találta magát kihallgatáson. A követ mindent tagadott, s könyörgött Anfusónak, hadd 

húzódhasson vissza Velencébe a háború végéig, de a németek ekkor már a bebörtönzését 

fontolgatták347.   

 

                                                
345 Uo. 49. 
346 Uo. 51. 
347 Uo. 52.; Anfuso, 1950. 401–402. 
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Carlo Richelmy berni királyi követ visszaemlékezésében másként számol be Grazzi 

sorsáról348. Elbeszélése szerint budapesti beosztottjai nem voltak hajlandóak elismerni őt, 

méghozzá olyannyira nem, hogy 5 napig fogságban tartották szállásán, ahonnan – miután 

kiszabadult – Olaszországba menekült. „Alighanem adósa marad budapesti kollégáinak, 

mert hála fegyelmezetlenségüknek, megmenekülhetett.”349  

A lényegen mindenesetre nem változtat: Grazzi viselkedése a Mussolini-kormány 

helyi képviseletének megítélését igencsak rontotta, Censi pedig a tervezettnél tovább 

maradt a magyar fővárosban a fasiszta követség tehetetlen vezetőjeként. Mindeközben 

Voli egy kísérőlevéllel egyetemben továbbította külügyminiszterének a Grazzi-féle 

dokumentumot350.  

A fasiszta követség visszás belső helyzete mellett további problémát okozott a 

magyar kormány egyértelműen a királyi követségnek kedvező politikája. A fennmaradt 

salòi követi jelentések jól dokumentálják a köztársaság helyi képviselői és a kabinet 

között egyre jobban elmérgesedő viszonyt. Meggyőző példája ennek az 1943. október 21-

én, a fasiszta diplomata, Galeazzo Pini és Szentmiklósy Andor között lezajlott 

megbeszélést rögzítő olasz jelentés. A találkozóról készített ám csak hiányosan 

fennmaradt emlékeztető351 szerint a tárgyalás apropóját Grazzi Olaszországba történő 

visszahívása és a helyére érkező Casertano követi kinevezése adta. A hivatalosnak induló 

egyeztetés néhány mondatváltás után kisiklott a formális diplomáciai keretekből, s vitába 

torkollott. Pini ugyanis a két ország között lappangó konfliktus legérzékenyebb pontjaira 

tapintott rá: kérte a Kultúrintézet visszaadását és a Badolgióhoz csatlakozott diplomaták 

mindennemű támogatásának azonnali beszüntetését.  Szentmiklósy – az irat szerint – Pini 

követelése hallatán őrjöngve tört ki: „Ah! Az, amit kérnek abszurd. Mi elismertük Önöket 

ténylegesen, de nem tudjuk nem elismerni a másik olaszok létezését, akik éppannyira 

szívesen látott vendégei Magyarországnak, mint Önök. Meg kell értenie, hogy az Őfelsége 

kormányához csatlakozottakkal szemben a cselekvési szabadságunk meglehetősen 

korlátozott és annak nem is lenne semmilyen jogalapja.”352 Pini erre azt válaszolta, hogy 

meglepi őt, hogy a magyarok ily becsben tartanak egy olyan kormányt, mely elárulta a 

                                                
348 Richelmy, Carlo: Svizzera. La buona vicina. Berna 1943–1945. Edizioni Palatine, Torino, 1947. 61.  
349 „Probabilmente sarà debitore della sua salvezza all’indisciplina dei colleghi di Budapest.” In.: Uo. 
350 De Ferrariis, 1945. 52. 
351 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporto sulla situazione politico–
militare ungherese e relazioni italo–ungheresi. Budapest, 1943. október 21. Tárgy: Megbeszélés Dr. Pini 
és Szentmiklósy között.  
352 Uo. 
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háromhatalmi egyezményt és hadat üzent Németországnak353. Megjegyezte, hogy nem 

kéri a menedékjoguk megvonását, egyszerűen csak azt szeretné, „(...) hogy fejeztessenek 

be azok a tevékenységek, melyeket kulturálisnak neveznek, de mi pontosan ismerjük annak 

ebben a pillanatban kitűzött céljait.”354 Szentmiklósy megpróbált avval az érvvel 

hárítani, hogy a Királyi Olaszország hadüzenete egyedül a németeket érinti. Pini ekkor 

ismét a háromhatalmi egyezményre hivatkozott. A tárgyalásról készült feljegyzés záró 

sorait a feszültség fokának érzékeltetése érdekében alább idézem:  

„Pini: (…) mondja meg nekem, hogy milyen tevékenységet tud majd kifejteni Casertano, 

ha Önök még mindig elismerik egy másik kormány létezését? Mindig választani kell egy 

kormányt, mint a spanyol polgárháborúban is, akit támogatnak. Ők elárulták az 

alkotmányt, a király és a nép közötti egyezményt.  

Szentmiklósy: Ez olasz belügy, térjünk vissza rá, ha világosabb lesz a helyzet.  

Pini: S akkor mit lehet kezdeni az Olasz Intézettel? 

Szentmiklóssy: Az Olasz Intézettel nem lehet mit kezdeni.  

Pini: Akkor, mint az olasz állam tulajdonát, az ország jogos képviselőiként 

visszatulajdonítjuk.  

Szentmiklósy: Magyarországon vannak, nem toleráljuk, ha véres cselekmények történnek.  

Pini: Tehát, ha nem folyik vér, implicit azt jelenti, hogy hozzájárulását adja az intézet 

erővel történő megszállásához?  

Szentmiklósy: De az erőszak sincs megengedve.  

Pini: Minden kétség nélkül Önök kényszerítenek minket erőszakos cselekményre, 

miközben olyan egyszerű lenne egy szót mondani, anélkül, hogy áthágna bármilyen 

törvényt, és visszaadni az intézetet a köztársasági fasiszta kormánynak, Olaszország 

legitim képviselőjének.  

Két órával később nem kevesebb, mint húsz rendőr volt az intézet előtt.”355 

Szentmiklósy Andornak nem sikerült meggyőző válaszokkal szolgálnia. Kitérő 

feleletei tovább mérgesítették a két fél közötti vitát, miközben az intézettel kapcsolatos 

lépései egyenesen rámutattak a magyar kormány állásfoglalására356. A konfliktus 

                                                
353 A hadüzenet részleteiről lásd a dolgozat 68. oldalát. 
354 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporto sulla situazione politico–
militare ungherese e relazioni italo–ungheresi. Budapest, 1943. október 21. Tárgy: Megbeszélés Dr. Pini 
és Szentmiklósy között.  
355 Uo. 
356 Az intézet helyzetével kapcsolatos panasz fogalmazódik meg egy november 11-én kelt táviratban is. A 
Pini október 21-én készült jelentésére hivatkozó iratban Casertano egyik első feladatát az intézet körüli 
visszás helyzet felszámolásában jelölte meg. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. 
Fasc. 7.1. Istituto di cultura italiana, Budapest. 1943. november 11. Appunto per la D.I.E.  
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Casertano követ megérkezésével csak még jobban kiéleződött, aki megbízatása során a 

nyomásgyakorlás minden eszközével igyekezett a Kállay-kormány RSI-vel szembeni 

magatartását megváltoztatni. A magyarok pedig rendre az olasz állapotok 

képlékenységére hivatkoztak, s a lehető legkésőbbi időpontra igyekeztek halasztani a 

rendes diplomáciai kapcsolatok kialakítását, továbbra is abban reménykedve, hogy ezt 

méltányolni fogják a szövetségesek.  

 

 

3.9. Casertano Magyarországon 

 

A köztársasági fasiszták tarthatatlan magyarországi helyzete miatt Salòban egyre 

sürgetőbbé vált Casertano mielőbbi útnak indítása. Mazzolini október 19-én adott 

utasítást a Budapestre kinevezendő teljhatalmú miniszter megbízólevelének 

elkészítésére357. Ezzel párhuzamosan a magyar fővárosban, a diplomáciai szabályoknak 

megfelelően elindították az agrément-eljárást Casertano kinevezése kapcsán358. A magyar 

külügyminisztérium egyik képviselője ígéretet tett Censinek, hogy kezdeményezni fogja 

a jóváhagyás engedélyezéséhez szükséges lépések megtételét359. A beleegyezés végül 

november első napjaiban érkezett meg Salòba360, s a birodalmon keresztüli átutazáshoz 

és tankoláshoz szükséges engedélyek megszerzése után, Casertano november 6-án indult 

Rómából feleségével, Beatricével, három gyermekével és kiszolgáló személyzetével361 

Münchenbe, ahonnan vonaton folytatták tovább útjukat. A dokumentumok szerint az új 

nagykövet november 15-én foglalta el budapesti állomáshelyét362.    

Casertano hivatalba lépése után gyorsan szembesült a magyarországi állapotokkal. 

Világossá vált számára, hogy nem sok esélye nyílik majd a kétoldalú kapcsolatok 

                                                
357 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Casertano. 1943. október 19.  
358 „Ha a küldő állam kormányzata (…) eldöntötte, hogy kit szeretne látni képviselőjeként egy másik 
államban, a kodifikáció által is megerősített szokásjognak megfelelően megtudakolja, hogy választottja a 
fogadó államban is szívesen látott személy-e. A francia kifejezéssel agrément-nak nevezett előzetes 
jóváhagyás intézményének célja, hogy idejekorán értesüljön a küldő állam, hogy okkal vagy ok nélkül, de 
választását a fogadó állam helyteleníti (…) A küldő állam szuverenitásából ered a kinevezés jogának 
gyakorlása, de a fogadó állam szuverenitását szintén érvényesíteni kell – saját területén –, s nem 
kényszeríthető arra, hogy olyasvalakit fogadjon, aki (felülbírálhatatlan) megítélése szerint erre nem 
alkalmas.” In.: Kovács, 2011. 802. bekezdés. 
359 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Casertano. 1943. október 25.  
360 Uo. Berlin, 1943. november 5.  
361 A család két autón, a legszükségesebbek (3 utazóláda, 15 doboz, 10 bőrönd) pedig kamionon jutottak 
el Budapestre. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Casertano. Róma, 1943. október 
20.  
362 Uo. Róma, 1943. november 6. Viganò szerint 16-án vette fel a hivatalát. In.: Viganò, 1991. 525. 
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fejlesztésére; mindenesetre azok holtpontról történő elmozdításában ekkor még bízott. Az 

első, november 28-án kelt jelentésének kezdő sorai már sokat sejtetnek a dolgok későbbi 

alakulásáról363. Kinevezésével összefüggésben ugyanis a Magyar Távirati Iroda úgy 

fogalmazott, hogy Olaszország köztársasági fasiszta kormányának megbízottja érkezett 

meg, tehát személyében az erős cenzúra mellett működő magyar hírügynökség sem 

hazája egyetlen legális képviselőjét látta. De ez még csak a kezdet volt. A magyar 

szokásoknak megfelelően Casertano először Ghyczynél tett látogatást, ahol bemutatta 

Anfuso visszahívólevelének másolatát és saját megbízólevelét, melyet a Duce írt 

Horthynak. A külügyminiszter – Casertano beszámolója szerint – élénk érdeklődést 

mutatott az iránt, hogy a fasiszta kormány Rómából északra tette át székhelyét, és 

kifejezetten érdekelte a külügyminisztérium teljes vagy részleges áthelyezésének kérdése. 

Amikor azonban bemutatta neki a Duce levelének másolatát és audienciát kért a 

kormányzóhoz, Ghyczy viselkedése feszélyezetté vált: „Mint Önök is tudják, elismertük 

Mussolini kormányát, de a köztársasági államot nem.”364 Casertano erre kénytelenül 

megjegyezte, hogy ahhoz, hogy a Duce által rábízott tisztséget be tudja tölteni, 

elengedhetetlen megbízólevele átadása. A credentials átvételével a valódi gond az volt, 

hogy ez a diplomácia nyelvén egy ország de jure elismerését jelentette, ami elől a magyar 

kormány mindezidáig igyekezett kitérni. Kállay visszaemlékezésében erről a 

következőket írja: „Nemsokára megérkezett Mussolini új köztársaságának a követe, 

Raffaele Casertano is, szabályos megbízólevéllel. Kellemetlen volt, hogy fogadnunk 

kellett, amit addig sikeresen elkerültünk. Ez ugyanis most már egyet jelentett a de jure 

elismeréssel. Mégsem térhettünk ki előle, mert az nyílt hadüzenet lett volna nemcsak 

Mussolininak, hanem a németeknek is, és nem értünk volna el vele többet, hiszen már a 

de facto elismeréssel is a kényes egyensúlyozás politikáját vállaltuk.”365  

A magyarok rideg viselkedésének az okát a követ abban látta, hogy „(...) az olasz 

helyzetet (…) úgy értékelik, mint érzékeny és átmeneti állapotot, mely az elkövetkező 

katonai és politikai eseményeknek van alárendelve, ezért kerülik a világos és egyértelmű 

viselkedést és ez így is marad egészen addig, míg ezt az olaszok megengedik. Jogi és 

                                                
363 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). 
Budapest, 1943. november 28.  
364 Uo. 
365 „Ezen az úton haladtunk tovább is. Casertano tehát átadta megbízólevelét, mi azonban nem küldtünk 
követet, sem ügyvivőt, sem akkor, sem később. Vagyis a köztársasági kormány képviselve volt nálunk, mi 
azonban nem képviseltettük magunkat nála. Casertanóval a leghidegebben bántunk, amit megkönnyített 
kevéssé rokonszenves egyénisége is. Politikai kérdésekről soha nem tárgyalt vele senki, érintkezése a 
külüggyel kizárólag a követség ügyeinek intézésére szorítkozott. Nálam mindössze egyszer járt az 
ellátmánya ügyében.” In.: Kállay, 2012. I. 260. 
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alkotmányos motivációkra hivatkozva, nem takarékoskodva az ügyes lavírozásban, 

toleranciával viseltetnek a badogliánus bodegával366 szemben, akik (helyileg) 

menedékjogot élveznek, és kétségkívül immunitásban és szívességekben is 

részesülnek.”367 

A fasiszta követet a magyar fővárosban csupán Jagow részesítette meleg 

fogadtatásban. A Ghyczyvel folytatott megbeszélésről tett részletes beszámolója, mint 

írja, egyáltalán nem lepte meg a budapesti német követet. Meglátása szerint „Ghyczy és 

Szentmiklósy minden dolgot nehéznek találnak és komplikáltan vesznek, s azt hiszik (…) 

hogy a magyar érdekeket így jobban tudják szolgálni.”368 Jagow hangot adott annak a 

reményének, hogy a megbízólevél átadásával nem kell megvárni az olasz alkotmányozó 

gyűlés összehívását369, s hogy a Ghyczynél tett látogatás után kapott kommüniké a követi 

kinevezés elismerését jelenti370. Hozzátette, Magyarországon az okirat átadására általában 

12–14 napot kell várni. Az olasz követ tudósítása alapján a német kolléga szerint 

Magyarország óvatos, egyensúlyra törekvő magatartása egyik napról a másikra 

megváltozhat, amennyiben a tengely katonai sikereket ér el. Most a bombázások 

félelmében élnek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt elkerüljék371.  

Casertano végül december 9-én személyesen adhatta át Horthynak 

megbízólevelét372, melynek elfogadására 18-án került sor373. Az aktus révén a magyar 

állam hivatalosan is elismerte a fasiszta követség működését és Mussolini új államát. 

A Casertanót ért kezdeti kellemetlenségek számbavételekor még egy forrást 

érdemes ehelyütt idézni. 1943. december 21-én kelt jelentésében374 arról tájékoztatja a 

salòi külügyminisztériumot, hogy véletlenül a birtokába jutott egy a király mellett 

elkötelezett diplomatáknak szóló körlevél, melyet maga Badoglio írt. Casertano 

táviratában kifejti: a szövegből (és a címzésből) félreérthetetlenül kiderül, hogy 

                                                
366 Eredeti szövegben: „bottega badogliana” 
367 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). 
Budapest, 1943. november 28.  
368 Uo. 
369 Ennek összehívására végül nem került sor.  
370 November 21-én Teleki Gyula protokollfőnök telefonon értesítette Casertanót, hogy kormányzó még 
nem tudja pontosan, mikor tudja fogadni. 
371 A jelentésben Jagow Horthynál tett utolsó látogatásáról is beszámol Casertano. A kormányzó 
kijelentette neki, hogy „(...) rólunk, magyarokól nem lehet azt állítani, hogy képesek lennénk 
disznóságokat (Schweinereien) elkövetni.” A mondatnak – tónusa alapján – kettős értelme volt a követ 
szerint. 
372 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 12. Fasc. Casertano. Budapest, 1943. december 9.  
373 Uo. Budapest, 1943. december 18. 
374 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 2. Fasc. 3.2. Budapest, 1943. december 21. Casertano levele 
a salòi külügyminisztériumnak és berlini olasz fasiszta követségnek. 
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időközben létrejött egy badogliánus diplomáciai hálózat, melyben a magyar főváros is 

aktívan közreműködik. A követ biztosította felettesét, hogy már gondoskodott a helyi 

német követség értesítéséről.   

 

 

3.10. Fasiszta ajánlatok és fenyegetések 

 

Casertano érkezése után a királyi követséggel szemben újabb offenzíva-hullám vette 

kezdetét, az eddigieknél erőteljesebb és hatásosabb. A magyar kormány presszionálása 

mellett a követség vezetőire is igyekeztek nyomást gyakorolni. Az akciók széles skálán 

mozogtak az ígéretektől a fenyegetésig bezáróan. Ennek első megnyilvánulása Perego375 

november 30-i fellépésében mutatkozott meg: a fasiszta követség tanácsadója telefonon 

hívta fel De Ferrariist, és bejelentette, hogy fontos mondanivalója van számára. Aznap 

délután fél 4-kor került sor a találkozóra De Ferrariis házában, Ciraolo, a követség 

másodtitkárának jelenlétben.  

Perego a mondandóját avval kezdte, hogy az olaszországi helyzet valójában teljesen 

más, mint ahogy azt De Ferrariisék képzelik: az olasz közvélemény egyhangúan a király 

és Badoglio ellen van, különösen a fegyverszünet megkötésének módja és 

következményei miatt. Meglátása szerint a külügyminisztérium dolgozóinak nem kell 

politikai előítéleteket táplálniuk, hanem pusztán az állam szolgálatára kell 

összpontosítaniuk, azaz – összegezte mondandóját – semmi sem zárja ki, hogy 

együttműködés jöjjön létre a királyi követség és a fasiszta kormány között376. 

De Ferrariis válaszában leszögezte, hogy nekik is megvannak az információik 

Olaszország helyzetről és a németek viselt dolgairól. Ők nem alkotnak ítéletet sem az 

emberekről, sem a körülményekről, s csak lelkiismereti kötelességüket teljesítik. 

Visszautasította, hogy politikai vitába bocsátkozzon Peregóval.  

Perego erre témát váltva bejelentette, hogy új fejlemények vannak De Ferrariisék 

budapesti helyzetével kapcsolatban, mivel a fasiszta kormány úgy döntött – a német 

vezetéssel közösen –, hogy azon követségi tisztviselők számára, akik visszautasították a 

köztársasági kormánnyal való együttműködést, lehetővé teszik a visszatérést Észak-

Itáliába. A tanácsadó elmondása szerint Anfuso nemrégiben telefonált neki, és 

felhatalmazta, hogy közölje az ideiglenes ügyvivővel és társaival: feltétel nélkül 

                                                
375 Perego, ? (? – ?): a Budapesten működő fasiszta követség tanácsadója. 
376 De Ferrariis, 1945. 53–54. 
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visszatérhetnek a köztársasági fasiszták által ellenőrzött területekre. Hosszas kitérőben 

pedig azt részletezte, hogy De Ferrariisnak mekkora felelőssége van saját családjával és 

kollégáival szemben, amennyiben nem veszi fontolóra a szabad hazatérés lehetőségét. 

Állítása szerint a megszállt országokban lévő követségek dolgozói már hazafelé 

tartottak377.  

De Ferrariis az ajánlatot kategorikusan visszautasította. „Mindenekelőtt nem 

ismerem el a fasiszta kormány létezését, így annak instrukcióit és utasításait sem. 

Máskülönben én és a kollégáim nem mint internáltak vagyunk Budapesten, hanem mint 

az olasz kormány képviselői, és nem hagyunk fel a tevékenységünkkel, amíg a mi 

kormányunk, vagy a magyar kormány – mellyel diplomáciai kapcsolatot ápolunk – 

másképp nem dönt. Felszólítottam Peregot, hogy adja át válaszomat Casertanónak, 

Anfusónak és mindenki másnak, aki ismerni kívánja azt.”378 Perego látva, hogy érvei nem 

hatnak, hangnemet váltott és fenyegetőzni kezdett. A kegyetlen vendetták szükségességét 

hangoztatta, melyek elkövetésére maguk is készek, amennyiben eljön annak az ideje. 

Felhozott példaként egy nemrégiben történt esetet, amit a ferrarai párttitkár 

meggyilkolása után a helyi fasiszták hajtottak végre bosszúból, álmukban egy tucat 

embert lemészárolva379. „Mindannyian teljesen tisztában vagyunk vele, hogy 

állásfoglalásunkkal mennyiféle veszélynek tesszük ki magunkat. Tudtuk ezt akkor is, 

amikor 1943. szeptember 13-án erről döntöttünk, s a fenyegetések, amik most ártatlan 

ajánlatokkal vegyülnek, bennünket teljesen közömbösen hagynak.”380 – válaszolta neki 

De Ferrariis.  

Perego aggályoskodott, hogy az ideiglenes ügyvivő esetleg nem továbbítja kollégái 

felé a fasiszta követség üzenetét. De Ferrariis biztosította őt, hogy tájékoztatni fogja az 

elhangzottakról munkatársait, és hozzátetette: „(...) amennyiben valaki, 

bizonytalanságtól vagy félelemtől vezérelve, úgy döntene, hogy él a fasiszta ajánlattal, 

úgy nagy örömmel venném, ha megszabadulhatnék azoktól az elemektől, akik kevésbé 

megbízhatók, valamint gyenge jelleműek. Ami pedig engem illet – zártam ezzel 

mondandómat – ha egyedül maradnék a követségen, akkor sem hagynám el a helyemet, 

hacsak erre nem a kormányom vagy a magyar kormány utasít.”381  

                                                
377 Uo. 54. 
378 Uo. 55. 
379 Uo. 
380 Uo. 56. 
381 Uo.  
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De Ferrariis másnap reggel összehívta kollégáit, s felolvasta nekik a Peregoval 

folytatott megbeszélésről készített írásos összefoglalóját. A követség alkalmazottai 

egyhangúan utasították vissza a fasiszták ajánlatát. A történtekről szóló feljegyzést a 

követség dolgozóinak hűségnyilatkozatával egyetemben, december 10-én a királyi 

külügyminisztériumnak is megküldték382.  

 

 

3.11. Pénzügyi nehézségek, financiális fegyverek 

 

A kinevezésének jóváhagyása körüli komplikációkon túl Casertanónak szembesülnie 

kellett mind a magyar hivatalnokok, mind a kormányhoz közeli arisztokrácia hideg 

fogadtatásával. Személyét erős fenntartásokkal kezelték a pénzügyi, az ipari és a 

kereskedelmi körök is, miközben más, a kormány és az olasz szervek által támasztott 

nehézségekkel is meg kellett birkóznia.  

A működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtésének útjában – lévén 

Észak-Olaszországból követsége fenntartásához szükséges összegek egyelőre még nem 

érkeztek meg383 – az egyik legnagyobb akadályt az Olasz–Magyar Bank körül kialakult 

helyzet jelentette384. Amint már fentebb írtam, Voli attasénak sikerült innen még 10 millió 

pengőt kimentenie, mielőtt a fegyverszünet bejelentésének másnapján a bank zárolta 

volna a további összegeket. Az olasz állam hétmillió pengős vagyonára – a követség 

kettészakadása pillanatától kezdve – mindkét legáció igényt formált, a pénzintézet 

azonban a felek számára megtagadta az összeg folyósítását. Míg De Ferrariis lépései a 

budapesti külügyben, Voliéi pedig a Honvédelmi Minisztériumban mutatkoztak igen 

feleslegesnek és hiábavalónak, Casertano otthon döngette a kapukat. Igaz, a Salòi 

Köztársaság hadügyminisztériuma korábban utasítást küldött a banknak, hogy az alap 

fölött többé nem Voli rendelkezik, és csak akkor adjon pénzt bárkinek is, ha a 

meghatalmazáson Censi aláírása szerepel (ekkor még ő volt a megbízott ügyvivő), ám a 

                                                
382 Uo. 57. 
383 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria b. 40. Fasc. 22. Fondi Ungheria. Budapest, 1943. 
december 3. Casertano távirata. A fennmaradt forrásokból úgy tűnik, hogy Anfuso segíti ki majd 
Casertanót az anyagi bajból, rendelkezésére bocsátva 200 millió pengőt. In.: Uo. Berlin, 1944. február 9. 
Anfuso levele. 
384 Érdemes Kállay visszaemlékezéséből is idézni: „Később, amikor megérkezett a köztársasági követ is, 
újból felmerült ez a kérdés. Mivel ő sehonnan nem kapott ellátmányt, azt kérte, hogy legalább úgy kezeljük 
őket is, mint Voliékat, és ugyanabból az összegből utaljuk ki az ő ellátmányukat is. Mi ezt elutasítottuk. 
Erre a köztársasági kormány visszatartotta néhány száz, Torinóba rendelt teherkocsinkat, amely már 
becsomagolva a szállításra várt. Mi azonban nem engedtünk álláspontunkból, hanem más olasz 
megrendelések terhére utaltattunk ki bizonyos összeget ellátmány céljára.” In.: Kállay I. 2012. 259. 
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Graziani miniszter által küldött rendelkezéseket a filiálé nem tekintette magára 

kötelezőnek, s az Olasz Kereskedelmi Bank milánói központjától (COMIT) várta a 

verdiktet, hogy miképp járjon el a jövőben. A COMIT viszont – Casertano minden 

unszolása ellenére – a továbbiakban sem foglalt állást a kérdésben. Az ügy rendezése 

valójában az Olasz Államkincstár, a COMIT és a Kommunikációs Minisztérium 

fennhatósága alá tartozott volna, akik – ahogyan a jelentéseiből is kitűnik – magára 

hagyták őt ebben a helyzetben. A szituációt a fasiszta követ saját szavaival ekképpen festi 

le: „(...) szeptember 8-a után [Budapesten] furcsa és ambivalens helyzet alakult ki, melyet 

tovább súlyosbított a Badoglio-kormányhoz csatlakozott funkcionáriusok viselkedése és 

az Olasz–Magyar Bank [a magyarokkal való] összejátszása  és passzív ellenállása. Ebből 

fakadóan, Mussolini kormányának a magyar kormány részéről történt elismerése 

ellenére megvonták az olasz gazdasági és pénzügyi érdekek gondozását a [fasiszta] 

követségtől, a nevezett bankban lévő összegeket pedig zárolták. A [fasiszta] követségnek 

meg kellett birkóznia a hivatal, az oktatási és kulturális intézmények, néhány esetben 

pedig az olasz gazdasági entitások szükségleteivel is, méghozzá szűkös eszköztárral, 

amelyek mostanra teljesen kimerültek. Hogy képviseletünk számára milyen anyagi és 

erkölcsi károk keletkeznek ebből a helyzetből, amennyiben ez az állapot elhúzódik, azt 

nem nehéz elképzelni. (…) Meg kell hogy világítsam azt a tényt is, hogy az Olasz–Magyar 

Bank, és annak olasz és magyar vezetői szeptember 8-a óta a politikai események és a 

Mussolini köztársasági kormányának megalakítása kapcsán az óvatos várakozás 

álláspontjára helyezkedtek. Megnyilvánuló viselkedésük igen antagonisztikus a hivatalos 

olasz képviselettel szemben (...)” 385 [ford. – P. A.] 

Casertano, mint láttuk, nem habozott rámutatni a magyarok mellett a hazai olasz 

szervek és tisztviselők mulasztásaira sem. Ez utóbbi magyarázata – véleményem szerint 

– többek között olyan összetett okok egyvelegére vezethető vissza, mint az Észak-

Olaszországban tapasztalható fejetlenség, a sebtiben lábraállított minisztériumok, azok 

ügyrendjeinek kialakulatlansága, a korábbiakban jelzett kommunikációs nehézségek és 

az emberek várakozó álláspontja, mely a folyamatosan változó eseményekre adott, 

országszerte jellemző rekció volt. 

                                                
385 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria b. 40. Fasc. 2.2. Scambi commerciali e clearing. 
Budapest, 1943. december 17. Casertano levele. Ugyanez a jelentés megtalálható máshelyütt is: ASMAE, 
Direzione Generale. Affari Commerciali 1943–45, b. 224. Fasc. 1.9. Banca Ungaro Italiana. Budapest, 
1943. december 17. 
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Mind az olasz, mind a magyar szervek kapcsán szerzett keserű tapasztalatai 

radikálisabb megoldások felé irányították a „teljhatalmú” minisztert. December végétől 

leveleiben egyre többször adott hangot abbéli véleményének, hogy a helyzet egyedüli 

megoldását a retorziók és megszorítások jelenthetnék. Casertanónak a helyi hatóságok 

ellen folytatott egyszemélyes kváziháborúját386 – e téren – végül siker koronázta: a salòi 

pénzügyminisztérium 1944. február közepén zárolta mindama országok Olaszországban 

lévő (állami-, intézményi- és magánszemélyi) bankszámláit, amelyek saját területükön 

zárolták a fasiszta kormány követeléseit387. Abele Egon388 milánói főkonzul jelentéséből 

kiderül, hogy a budapesti követ zárolt pénzösszegek körüli históriája általános jelenség 

volt a semleges és csatlós országok körében, ugyanis a magyarokkal szemben bevezetett 

gazdasági szankciók másutt 389 szintén alkalmazásra kerültek.      

Abele Egon bizalmas értesülései szerint „Magyarország követeléseit azért zárolták, 

mert a magyar kormány nem törlesztette az olasz kölcsön esedékes részletét, és mert 

zárolta az olasz követeléseket, valamint az olasz követség részére átutalt ellátmányt. 

Megértették azt is, hogy ezen intézkedésnek politikai oka is van, ez pedig  az, hogy 

Magyarország még nem ismerte el de jure a fasiszta olasz kormányt és hogy Budapesten 

két olasz követség van. Egyúttal tisztelettel jelentem Nagyméltóságodnak, hogy több 

oldalról vett értesülésem szerint Casertano budapesti olasz követ, aki a közelmúltban 

Olaszországban járt, élénken panaszkodott a budapesti helyzet miatt.”390 – jelenti a 

magyar diplomata Bellagióból 1944. február 18-án.  

Az életbe léptetett megszorító intézkedéseknek tehát a gazdasági érvek mellett 

tisztán diplomáciai üzenete is volt. A ránk maradt forrásokból kiderül, hogy az Olasz–

Magyar Bank a letétek zárolását csak Magyarország német megszállása után oldotta fel.  

 

 

 

 

                                                
386 Huntington Civilizációk összecsapás című meghatározó könyvében használja ezt a találó kifejezést. 
387 MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. Olaszország 23/1/b S. Giovanni di Bellagio, 
1944. február 18. 
388 Báró Lilienbergi Abele Egon (?, 1887 – ?): diplomata. 1921-től szolgálatot teljesít a berni, a belgrádi, a 
bukaresti, a hamburgi, az isztambuli követségeken és a trieszti (1925–1926) konzulátuson. 1935-től 1944 
októberéig a milánói főkonzulátus vezetője. Innen családjával Svájcba menekül. 
389 Pénzügyi szankcióval éltek Magyarországon kívül a következők országokkal: Svájc, Portugália, 
Franciaország, Svédország, Dánia, Horvátország, Románia, Szerbia, Bulgária és Argentína. 
390 MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. Olaszország 23/1/b S. Giovanni di Bellagio, 
1944. február 18. 
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3.12. Az Olasz Kultúrintézet igazgatói posztjnak ügye 

 

Casertano nem könyvelhetett el hasonló diplomáciai sikereket az Olasz Kultúrintézet 

igazgatójának személycseréjéről indított tárgyalásai kapcsán. Az 1942-ben a magyar 

államtól kapott épület megszerzésére tett Pini-féle kísérlet, mint azt korábban is írtam, 

még októberben kudarcba fulladt. Nyomatékképp – a sikertelen puccs után – 

Szentmiklósy utasítására őrséget vezényeltek az intézet védelmére, melynek oltalma alatt 

a kulturális szekció nyugodtan folytathatta mindennapi működését. A fasiszta követség 

az intézet revindikálását célzó újabb akcióját decemberben indította, mikor is Perego 

behívatta magához Bizzarri igazgatót, s megpróbálta lemondásra bírni. A magyar 

érdemkereszttel is kitüntetett, s budapesti körökben igen megbecsült professzor már jól 

ismerte és állta a fasiszták fenyegetéseit. Leszögezte, hogy mindaddig a helyén marad, 

amíg a magyarok értékelik a kétoldalú kulturális kapcsolatok ápolása terén kifejtett 

tevékenységét. Csak és kizárólag abban az esetben veszi fontolóra az Olaszországba való 

visszatérést, amennyiben erre a helyi hatóságok szólítják fel; hozzáfűzte: ők „(…) 

azonban megkérték, hogy folytassa munkáját, mert az intézet tevékenysége egyezik a 

magyarok igényeivel.”391  

Miután kénytelenek voltak belátni, hogy zsarolással nem érnek célt, Casertano 

magasabb politikai körökben kezdeményezte Bizzarri elmozdítását. Ghyczy 

külügyminiszternél tett látogatásakor jelezte392, hogy az Olasz Szociális Köztársaság 

Bizzarri helyett Maffeit, a helyi olasz középiskola igazgatóját kívánja az Olasz 

Kultúrintézet vezetésével megbízni. Feltehetőleg a külügyminiszter már azt se tudta, 

hogyan térjen ki az újabb, egyértelműen fasiszta célokat szolgáló kérés elől. A 

keményvonalas, szélsőjobboldali középiskolai igazgató kinevezésének ajánlatát végül 

azzal sikerült elhárítania Ghyczynek, hogy az intézmény rangjához is illően jobban 

szeretnék, ha egyetemi professzor kerülne az intézet igazgatói székébe. Az olasz részről 

is akceptálható kérést Casertano december 31-én továbbította felettesei felé: „Kérem, 

vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy Ghyczy kívánságának teljesítésére van-e 

lehetőség, azaz, hogy Balbino Giuliano393 töltse be a jövőben ezt a tisztséget, aki a magyar 

                                                
391 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria b. 40. Fasc. 7. Scuole italiane e propaganda 
culturale. Mappán kívül. Budapest, 1943. december 21. Casertano levele.  
392 Uo.  
393 Giuliano, Balbino (Fossano, 1879. január 4. – Róma, 1958. június 13.): olasz politikus, történész. 
Irodalom és filozófia diploma megszerzése után Firenzében, majd a bolognai, később a római egyetemen 
tanít etikát. 1924–1929 között a PNF képviselője, 1929–1932 között pedig nemzetnevelési miniszter. Az 
ő kezdeményezésére vált kötelezővé az egyetemi dolgozók számára a fasiszta rezsimre való eskütétel. A 
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akadémiai és kulturális körökben nagy tekintélynek és szimpátiának örvend.”394 Az 

igazgató személyét érintő elképzeléssel ellenben két gond is volt. Balbino a Kultúrintézet 

elnöke volt ekkor. Ez a tisztség nem kötelezte őt állandó budapesti tartózkodásra, ahogy 

szervezési feladatok ellátására sem. Ezzel szemben az igazgatói pozíció betöltése, a 

helyben lakás mellett mindennapi gyakorlati teendők elvégzésével is járt. A másik 

problémát maga Balbino jelentette, ugyanis (mivel feltehetőleg maga sem akart 

kompromittálódni) a felkérést egészségügyi és családi okokra hivatkozva visszautasította. 

Casertano személycserékre tett diplomáciai erőfeszítései végeredményben nem vezettek 

sikerre. 

 

 

3.13. Az Olasz Kultúrintézet elvesztése 

 

A fasiszta offenzíva két, egymástól jól elkülöníthető fázisban érte a királyi követséget. 

Az első időszakban a fasiszták meg voltak győződve arról, hogy könnyen le tudják De 

Ferrariisékat szerelni. Miután azonban a magyar kormány hivatalosan is elismerte a 

királyi követséget, be kellett látniuk, hogy a vártnál nehezebb feladat lesz az „ellen-

misszió” egységének megbontása.  

November végén, Casertano megérkezése után kezdődött el a diplomáciai ostrom 

második időszaka, az észak-itáliai hazaköltöztetés ajánlatával és az annak visszautasítása 

esetén kilátásba helyezett retorziókkal. A megújult fasiszta támadás elsődleges célpontja 

mindvégig az Olasz Kultúrintézet volt. Ennek oka abban keresendő, hogy az intézet által 

kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység országszerte komoly presztízzsel járt, 

így annak birtoklása egyúttal szimbolikus jelentőséggel is bírt.  

Első ízben novemberben tettek kísérletet az intézet a megszerzésére: Camisi 

irányításával megpróbáltak behatolni az épületbe, ám az igazgató és a magyar csendőrség 

gyors távozásra bírta a behatolókat. 1944. január 4-én még egy, a korábbihoz képest 

jobban szervezett akciót bonyolítottak le395. Behatoltak az intézetbe, s az iskolaigazgató, 

                                                
fasizmus bukása után visszavonul a politikai élettől. A háború után Togliatti amnesztiájának 
köszönhetően nem vonják felelősségre.    
394 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria b. 40. Fasc. 7. Scuole italiane e propaganda 
culturale. Mappán kívül. 1943. január 15. D.I.E. Mazzolininak.  
395 Az ügyről Kállay Miklós is megemlékezik röviden: „Egyszer a Sándor utcai olasz kulturális intézet 
birtokáért kézitusára került sor a fasiszták és a királypártiak között; a rendőrség beavatkozása az utóbbiak 
javára döntötte el a küzdelmet, utána az intézetet bezártuk.” In.: Kállay, 2012. I. 261. 
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Maffei megfenyegette Bizzarrit, s azt állította, hogy ő az intézet új, legitim igazgatója396. 

Bizzarri telefonon értesítette De Ferrariist, aki a helyszínre sietett néhány, a követséget 

védő fegyveressel. Az intézet védelmére kirendelt csendőrség először passzívan figyelte 

az eseményeket, majd eltorlaszolta az intézet bejáratát, meggátolva ezzel a helyszínre 

érkező fasiszta erősítés beáramlását. De Ferrariis csapata – a többi fasisztával egyetemben 

– az épületen kívül ragadt. Mindenki feszülten és tehetetlenül várta milyen irányban 

fejlődnek tovább a dolgok odabent. Némi várakozás után az intézet ajtaja végül kinyílt, s 

a szervezet alkalmazottai erővel kitessékelték Maffeit, Camisit és társaságát. Az ekkor a 

helyszínre érkező Casertano társaival együtt inzultálni kezdte a királyi követség 

dolgozóit, de azok nem reagáltak a provokációra. „Az incidens Casertano és embereinek 

kevéssé tisztes távozásával ért véget sikertelenségük színházának helyszínéről.”397  

A Kultúrintézetben történtek után valóban komoly nyomás nehezedett a magyar 

kormányra. A német forrásokból kiderül398, hogy Ghyczy január 6-án saját állítása szerint 

azért jött vissza vidékről a fővárosba, hogy az ügy elsimítása érdekében személyesen 

találkozhasson Casertanóval. Jelezte, hogy a történtekről a miniszterelnöknek is 

tájékoztatást adott, majd az egész kormány és a rendőrség nevében egyaránt bocsánatot 

kért a fasiszta követtől. Rá azonban a szóvirágok már nem hatottak. A fennmaradt távirat 

tanúsága szerint Casertano nyomatékosan követelte az intézet kulcsainak haladéktalan 

átadását, az olasz katonák 24 órán belüli internálását és az ex-diplomaták eltávolítását 

Budapestről.   

Ghyczy – elzárkózva az azonnali intézkedések elől – arra hivatkozott, hogy „legjobb 

akarata és legnagyobb igyekezete”399 ellenére sem tudja fizikailag megoldani a követ 

kérésinek egy napon belüli teljesítését. Hozzátette: az internálás már folyamatban van, 

még egy kis türelmét kért csupán. A külügyminiszter szavai és ígéretei minden igyekezete 

ellenére nem hatottak meggyőzően. Hiába tagadta a királyi olasz követség létezését, és 

hiába bizonygatta, hogy a volt követek számára ezentúl mindennemű diplomáciai 

tevékenységet megtilt. „Casertano úrnak (...) az volt a benyomása, hogy (...) Ghyczynek 

nem lesz könnyű ezzel kapcsolatos kijelentéseit valóra váltani”400 – írja Werkmeister.  

                                                
396 De Ferrariis, 1945. 60. 
397 Uo. 61. 
398 PAAA, Büro des Staatsekretärs Akten betreffend: Ungarn R29794 F. Nr. 1322, 109698–109700. 
Budapest, 1944. január 8. Werkmeister jelentése Casertano-Ghyczy tárgyalásról.  
399 Uo. 
400 Uo. 
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A külügyminiszternek valóban nagyon nehezére esett a kijelentéseihez tartania 

magát, de a magyar kormánynak lépnie kellett, hogy legalább részben eleget tegyen a 

feléje megfogalmazott követeléseknek. Az ügynek így súlyos, a királyi követséget is 

érintő diplomáciai következményei lettek.  

Ghyczy sürgősen magához kérette De Ferrariist, s előadta neki, hogy Casertanón 

kívül a német követ is felkereste, és elégtételt követelt a fasiszta megbízottat ért sértésért, 

ezért a magyar kormány kénytelen „valamilyen elégtételt adni” Jagownak. Bejelentette, 

hogy döntésük értelmében Bizzarrit azonnali hatállyal eltávolítják az intézet éléről, a 

Kultúrintézet tevékenységét felfüggesztik, az épület irányítását pedig a továbbiakban a 

magyar hatóságok veszik át. De Ferrariis jogtalannak minősítette a szabályosan 

akkreditált igazgató elmozdítását, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor az intézet 

védelmére kelt. Tiltakozott a csendőrség kezdeti tétovázása és a kilátásba helyezett 

„elégtétel” miatt. Jelezte, hogy a rendkívüli körülményekre való tekintettel beleegyezését 

adhatná az intézet működésének ideiglenes felfüggesztéséhez, de elfogadhatatlannak 

tartja az épület magyar ellenőrzés alá vonását, hiszen az az olasz állam tulajdona. De 

Ferrariis felhívta a magyar kormány figyelmét arra is, hogy lépésével megszegi az 1935-

ös szerződésben401 vállalt kötelezettségeit.402 
A követ visszaemlékezése szerint Ghyczyt láthatóan aggasztották a németek 

nyomatékos követelései. A külügyminiszter arra hivatkozott, hogy kénytelen az intézetet 

lefoglalni, hogy elkerüljék, hogy újabb és még agresszívabb jelenetek helyszínévé váljon. 

Ghyczy hozzátette, kötelessége legalább részben alávetni magát a német követeléseknek, 

hogy ezzel fontosabb érdekeket menthessen meg. Ismét hangot adott annak, hogy a 

magyar kormány továbbra is fenn szeretné tartani a diplomáciai kapcsolatot a két ország 

között, s a változatlanul baráti érzelmeket a Királyi Olaszország irányában. A 

megbeszélés hosszú ideig tartott, de a felek nem változtattak álláspontjukon403.  

Bizzarrinál 1944. január 8-án jelentkezett a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

két megbízottja, hogy átvegyék az épületet. De Ferrariis irányadásainak megfelelően az 

igazgató visszautasította az intézet átadását, és egy rövid tiltakozó nyilatkozatot olvasott 

fel nekik. Az intézet azonban ettől a pillanattól kezdve magyar ellenőrzés alá került. 

                                                
401 A szerződés szövege elérhető a következő linken: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7986  
402 De Ferrariis, 1945. 61–62. 
403 Uo. De Ferrariis 1944. január 4-én kelt táviratában számolt be minderről kormányának. 
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Néhány nappal később Paikert Géza Károly404, a külföldi kulturális kapcsolatok 

osztálytanácsosa kereste fel De Ferrariist. Biztosította olasz kollégáját, hogy Szinyei 

Merse Jenő miniszter és a magyar kormány szándéka egyedül az intézet fasiszta kézre 

kerülésének megakadályozása, s hogy az épületet csak időlegesen őrzi, melyet azonnal 

visszaszolgáltat, amint az lehetségessé válik405. Paikert reménykedett, hogy De Ferrariis 

engedélyezi az olasz tanárok számára, hogy tovább folytassák az oktatást a magyar 

igazgatás alatt is. Az ideiglenes ügyvivő ezt a már korábban ismertetett okokra hivatkozva 

visszautasította.   

Paikert érdeklődött, hogy van-e kifogása báró Villani Frigyes406 rendkívüli biztossá 

való kinevezésével kapcsolatban, aki ez időben a Római Magyar Intézet igazgatója volt. 

De Ferrariis amellett, hogy jogtalannak tartotta a magyarok lépését, magánemberként 

értékelte a hozzá intézett kérdést, s kifejezte abbéli meggyőződését, hogy Villani mindig 

is barátsággal viseltetett országával. Később Villani is felkereste személyesen De 

Ferrariist, hogy biztosítsa arról, hogy csupán az intézet „őrzőjeként” jár el, s reméli, 

mielőbb visszaadhatja majd azt az olasz kormány számára. Az intézet így magyar tanárok 

közreműködésével folytatta tovább működését. A kormány engedménye dacára azonban 

a fasiszták elégedettsége gyorsan elszállt, mikor a magyar kormány visszautasította, hogy 

átadja nekik az épületet. Villani kinevezése is komoly ellenkezést és újabb 

nyomásgyakorlást eredményezett, de a magyar kormány a megszállás előtti  utolsó 

pillanatig megőrizte az intézetet407.  

 

 

3.14. A Királyi Olaszország kulturális érdekeinek védelme 

 

De Ferrariis visszaemlékezésében külön fejezetet szentel a királyi követség kulturális 

érdekvédelmi tevékenységének, mely saját szavai szerint fennállásuk 

„legmozgalmasabb” fejezete volt.  

Már 1943 szeptemberében, a követség Eszterházy utcai épületének elfoglalása után 

De Ferrariis levélben jelezte a magyar hatóságoknak, hogy az 1935-ös kulturális 

                                                
404 Paikert Géza Károly (Québec, 1902. augusztus 18. – Onondaga, 1990. december 26.): jogász, 
történész, a Vallás és Közoktatási Minisztérium osztálytanácsosa, kultúrdiplomata.  
405 De Ferrariis, 1945. 63. 
406 Villani Frigyes (Bécs, 1882. február 20. – Budapest, 1964. március 12.): hivatásos diplomata. 
Fiumében teljesít szolgálatot, majd a külügyminisztériumban kap beosztást. 1925–1928 között bukaresti, 
1928–1933 között párizsi, majd 1934–1941 között római követ.  
407 De Ferrariis, 1945. 64. 
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egyezmény folyományaként alapított olasz iskolák a királyi kormány elidegeníthetetlen 

tulajdonát képezik, függetlenül attól, hogy Maffei nyomására a helyi tanári kar nagy része 

a fasisztákhoz csatlakozott, s ennek következtében az épületet a fasiszta követség 

ellenőrizte. Az iskolák visszaszerzésére De Ferrariisnak volt ugyan terve, de végül elállt 

ettől, mert nem kívánta kellemetlen helyzetbe hozni a magyar kormányt. Azon 

növendékek számára viszont, akik nem voltak hajlandók neofasiszta iskolába járni, más, 

a követség felügyelete alatt lévő helyiségekben újraszervezték az oktatást, s november 

első napjaiban a magyar hatóságokkal is tudatták, hogy az iskola megkezdte működését 

a királyi követség irányítása alatt. Az új intézmény igazgatói tisztségét Prof. Elio Roosi 

vállalta, a növendékek oktatásában pedig Signora d’Andrea, Signora Matrinengo, Signora 

La Manna, Signorina Casazza, Signorina Rossini és Genio Navale Carcaterra főhadnagy 

vettek tevékenyen részt. Az iskola egészen a megszállás napjáig a neofasiszták minden 

rendbontó akciója ellenére zavartalanul működött.  

A memoár az iskolaszervezés körülményeinek ismertetésén túl részletesen 

bemutatja azokat a Magyarországon működő olaszokat is, akik aktívan segítették a 

követség gyenge állásokból folytatott kultúrdiplomáciai harcát. A sort természetesen az 

Olasz Kultúrintézet vezetőjével, Aldo Bizzarrival kezdi, aki 1943 szeptemberétől 

letartóztatása napjáig408 értékes együttműködő partnere volt a királyi követségnek. De 

Ferrariis példaként felhozza, hogy Bizzarri 1943 őszén összehívta a pécsi, a kolozsvári, a 

nagyváradi, a debreceni és kassai egyetemeken oktató olasz tanárokat409, és részletesen 

tájékoztatta őket a Budapesten történt eseményekről (gondolok itt a követség 

kettészakadására és a követség épületének elfoglalására). Az egybehívottak maguk is 

Bizzarri példájának követése, vagyis a királyi követség támogatása mellett döntöttek. Az 

egyetemi oktatók az utolsó pillanatig dolgoztak, s ennek köszönhetően az olasz 

képzőhelyek nyelvi, művészeti és irodalmi kurzusaira a fővárosban és vidéken a 

továbbiakban is rengeteg diák járthatott.  

A királyi követség kulturális- és propagandamunkájában nagy segítségére volt 

továbbá Oreste Mosca410, a budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter 

Tudományegyetemem professzora, aki már hosszú ideje Magyarországon élt, s 

                                                
408 Bizzarrit március 19-e után a nácik Mauthausenbe hurcolták. Itt szerzett tragikus élményeinek 
szabadulása után számos könyvben állít emléket: Bizzarri, Aldo: Mauthausen città ermetica. O.E.T. 
Edizioni Polilibraria, Róma, 1964.; Bizzarri, Aldo: Proibito vivere. Mondadori, Milánó, 1947.; Bizzarri, 
Aldo: Il problema è la persona: 1945–1952. Il Saggiatore, Milánó, 1966. 
409 Név szerint a közvetkezőket: Luigi Leonci, Giacomo Pasquali, Gaetano Trombadori, Francesco 
Marioli, Ottone de Gregorio, Corrado Ercolani és Carlo Faccio.  
410 Mosca, Oreste (? – ?): ? 
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tudományos munkássága széles körben elismert volt. A fasiszták több ízben is 

megpróbálták eltávolítani a katedráról; sikertelenül. Hozzá hasonlóan az Olasz Nemzeti 

Turisztikai Hivatal (ENIT) megbízottja, Antonio Pepe szintén az első pillanattól kezdve 

a követség rendelkezésére állt és 1943 szeptembere és 1944 márciusa között sikerrel védte 

meg hivatala helyiségeit és értékeit a fasiszta ambíciókkal szemben411. De Ferrariis 

visszaemlékezésében – rajtuk kívül – kiemeli Alfredo Stendardo sajtóattasé 

tevékenységét, aki újságírói munkásságának és az illetékes magyar szervekkel fenntartott 

kapcsolatainak köszönhetően tudott kiemelt szerepet vállalni a követség munkájában. 

Továbbá ő szerkesztette a menekült katonák körében terjesztett periodikus 

közleményeket (bulletin), melyek az olaszországi és külföldi eseményeket foglalták 

össze. Fontos megjegyezni, hogy a tárgyalt időszakban Budapesten tartózkodó olasz 

újságírók egyöntetűen a királyi kormány pártjára álltak, mindvégig szoros kapcsolatot 

tartva fenn a követséggel. Közülük De Ferrariis név szerint Stefani de Andeist, dr. 

Businarit, a Gazzetta del Popolo zsurnalisztáját, dr. Paolo Garrettót412 és Lamberti 

Sorrentinót említi, aki a Tempo újságnak tudósított az orosz frontról. A németek 

Sorrentinót – a sajtóattaséval egyetemben – Mauthausenbe hurcolták 1944 márciusában.   

 

 

3.15. Az olasz katonák segélyezése, szabotázs és hírszerzés  

 

A királyi követség diplomáciai helyzetének egyre kedvezőtlenebbé válása 

megsokszorozta a misszió nehézségeit gazdasági és kulturális munkája terén, de nem 

gyakorolt számottevő hatást a katonák segélyezésével kapcsolatban vállalt 

kötelezettségeikre. Sőt, 1944 első három hónapjában kielégítő módon javult is a 

helyzetük: a magyar hatóságokkal közös kezelésben lévő táborok lakói közül igyekeztek 

minél több embernek január és március között állást szerezni. Ennek eredményeként 1944 

márciusára a katonák több mint a felének sikerült munkát találni, s biztosítani számukra 

az ehhez szükséges, a belügyminisztérium által kibocsátott kétnyelvű speciális 

engedélyeket. A munkahelyek szerzésénél fontos szempont volt, hogy egyetlen katona se 

dolgozzon a hadiiparban, vagy hadi aktivitással összefüggő területen. A követség emellett 

                                                
411 Brusasca, 1949. 74. 
412 Paolo Garrettót a királyi követséggel ápolt kapcsolatai miatt később internálták. In.: ASMAE, Affari 
Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 8.2. Giornalisti italiani in Ungheria. Budapest, 1944. május 
22. Casertano levele. Címzett: GAB. 
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folyamatosan ellenőrizte, hogy a kétkezi munkát végzők milyen bánásmódban 

részesültek, s a táborok rendszeres látogatását is folytatta413. Továbbá előrelépésnek 

tekinthető az „elszigetelt elemek” védelmével kapcsolatos tevékenység kiszélesítése, 

mivel a fővárostól távoli kórházakban az ágyhoz kötött betegek jobb ellátását (pl. 

sebészorvos asszisztencia) és a Honvédség közvetlen kötelékében maradt katonák 

védelmét szintén biztosítani tudták a nácik és a fasiszták a magyar kormányra gyakorolt 

pressziója ellenére is. 

A katonák későbbi sorsával kapcsolatban érdemes még elmondani, hogy a királyi 

követség felszámolása után őket idővel hazaszállították. Annyi bizonyos, hogy ezek a 

katonák a királyi követségnek hála védettségben átvészelték ezt az időszakot, míg más 

országokban a németek által lefegyverzett olasz katonák többségét Lengyelországba és 

német munkatáborokba szállították. Az utóbbiak közül sokan soha nem tértek már 

vissza414.  

A királyi követség 1944 januárjában és februárjában katonai szempontból további 

két fontos előrelépést tett: végrehajtott egy szabotázs akciót, és belefogott a hírszerzés 

megszervezésébe.  

A Gamma gyár hosszú évek óta szinte kizárólag az olasz kormánynak termelt 

légvédelmi irányzóberendezést (villamos-energiaforrással ellátott automatikus 

lőelemképzőt). „Nagyon drága és bonyolult gépekről volt szó, amiknek az előállítására 

és ellenőrzésére szakosodott [olasz] munkások és katonai technikusok a katonai attasé 

közvetlen irányítása alatt állandó jelleggel Budapesten tartózkodtak. A fegyverszünet 

pillanatában az irányzóberendezések egy része éppen felszerelés alatt állt, míg egy másik 

része már elkészülve csak a szállításra várt. Természetesen sem kézbesítésükre, sem 

küldésükre ezután nem került sor, és rögtön a mi követségünk feladat lett, hogy 

meggátolja ezen magas katonai értékkel bíró eszközök náci-fasiszták kézbe jutását.”415 

De Ferrariis és Voli hosszú és bizalmas tárgyalásokba kezdtek a Gamma gyár 

vezetőségével, hogy megállapítsák, hogy mennyivel tartozik a vállalat az olasz államnak, 

és hogy megerősítsék a Királyi Olaszország tulajdonjogát a nevezett berendezések felett. 

De a gyár – visszaélve a kaotikus politikai helyzettel – a létrejött egyezség ellenére 

eltulajdonított több, mint 6 millió pengőnek megfelelő összeget, amit korábban még a 

                                                
413 De Ferrariis, 1945. 67–68. 
414 A budapesti királyi követség tevékenységével kapcsolatban Brusasca is ezt emeli ki. In.: Brusasca, 
1949. 73–74. 
415 De Ferrariis, 1945. 74. 
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katonai attasé utalt át számára a szállítások fedezetéül416. Egyúttal visszautasította a 

követségnek azt a kérését is, hogy könyvelői vizsgálatot folytathassanak le. A 

visszaemlékezés szerint De Ferrariisék ekkor döntöttek a szabotázs-akció végrehajtása 

mellett: a Katonai Műszaki Hivatal vezetőjének, Notari alezredesnek az irányításával 

Lapillo és d’Erasmo nevű olasz technikusok egy igen kényes és kockázatos művelet 

keretében működésképtelenné tették az irányzó-berendezéseket, meggátolva ezzel 

hadicélokra való felhasználásukat vagy későbbi értékesítésüket417.   

Ami a hírszolgálat megszervezését illeti, a királyi követség fennállásának első 

hónapjaiban gyakran jelentkeztek különböző személyek a misszió székhelyén, akik 

felajánlották információs kapcsolatrendszerüket a királyi kormánnyal vagy a 

szövetségesekkel való összeköttetés megteremtéséhez. A megbízott ügyvivő véleménye 

szerint ők feltehetőleg provokátorok és kémek voltak, ezért Volival együtt igyekeztek 

velük a lehető legóvatosabban eljárni. Úgy vélekedtek, hogy egy Németországgal 

szövetséges államban a szigorúbb ellenőrzés miatt „(...) a legkisebb hiba is a 

legsúlyosabb következményekkel járhatott volna.”418  

1944 januárjában Zavattari419 ankarai katonai attasétól távirat érkezett a török 

fővárosból Volinak. A levélben Zavattari tábornok biztosította budapesti kollégáját 

afelől, hogy a német útlevéllel rendelkező kézbesítő abszolút megbízható, s hajlandó 

továbbítani Ankara felé a királyi követség titkos üzeneteit. Kérte, hogy az általa küldött 

személy és a kódoló segítségével kezdjék el a katonai hírszerzést420, „(...) amit Badoglio 

marsall szívből értékelne.”421 De Ferrariis és Voli hosszas megbeszélések után arra 

jutottak, hogy próbára teszik az ajánlott csatorna megbízhatóságát: egy informatív 

táviratot szövegeztek, ami a Budapesten lakó fontosabb német parancsnokok nevét és 

lakcímét tartalmazta422. Az ügynök néhány nappal később felvette a követségen az 

iratcsomót. Azt azonban nem tudni, hogy célba ért-e vele, mert pár héttel később a 

benyomuló németek a követség dolgozóit letartóztatták. Bár De Ferrariis március 19-én 

megsemmisítette a rejtjelező berendezést és eltüntetett minden nyomot, a nácik meg 

                                                
416 Lásd a dolgozat 96. oldalát. 
417 De Ferrariis, 1945. 75. 
418 Uo. 76. 
419 Zavattari, Edmondo (Torino, 1897. március 28. – ?, 1993. november 30.): olasz tábornok. Részt vesz 
az első világháborúban, majd harcol a spanyol polgárháborúban. A második világháború során Ankarában 
működik katonai attaséként.  
420 Bár a szöveg nem pontosítja, hogy kiről kellett volna híreket szerezni, valószínűsíthető, hogy a 
németekről és nem a magyarokról. 
421 De Ferrariis, 1945. 77. 
422 A németekről, mint korábbi szövetségesről feltehetőleg valóban birtokában voltak ezeknek az 
információknak.  
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voltak győződve arról – ahogy ez a visszaemlékezésen kívül a levéltárban fennmaradt 

kihallgatási jegyzőkönyvekből is kiderül423 –, hogy a legáció szervezésében létezett egy 

katonai kémhálózat, bár ezt végül bizonyítani nem tudták424. 

 

 

3.16. Casertano–Horthy megbeszélés  

 
Mindeközben Casertano és a németek sem késlekedtek a fasiszta követség ügyének 

előmozdítása érdekében lépéseket tenni. Egy 1944. januári 22-i jelentésében az olasz 

követ arról számol be, hogy a helyi német követség megbízott ügyvivője, Werkmeister, 

arról informálta, hogy január 11-én Ghyczy külügyminiszterrel folytatott megbeszélés 

során elmarasztalta a magyar kormányt a badogliánusok és az ország területén lévő olasz 

katonák ügyében. Werkmeister indítványozta minden királyhű olasz internálását 

(beleértve a diplomatákat is), kijelölve számukra egy Budapestről 300 km-re lévő villát. 

A távirat tanúsága szerint Ghyczy a Volival kötött megállapodásra hivatkozva elzárkózott 

a német követ javaslatától. Casertano táviratában hozzáfűzte, hogy Werkmeister 

benyomása szerint a külügyminiszter nem fog lépéseket tenni az ügyben425.  

A Német Külügyminisztérium Levéltárában fennmaradt Werkmeister jelentésből 

további részleteket tudhatunk meg a megbeszélésről. „Casertano, ahogy eddig is, súlyt 

helyez az itteni olasz ex-diplomaták ügyére, s mivel mi ezt az ügyet támogatjuk, ezért ma 

elmentem a külügyminiszterhez.” 426 A német követ beszámolójának tanúsága szerint már 

október közepén kérte a külügyminisztérium politikai osztályának vezetőjét, hogy 

akadályozzák meg a szóban forgó ex-diplomaták mindennemű tevékenységét és a magyar 

politikai- és közhivatalokkal való érintkezésüket. „Most újból elő kellet hoznom az ügyet, 

mert úgy tűnik, hogy magyar részről nem történetek meg a szükséges intézkedések.”427 – 

írja Werkmeister. Ghyczy ismét avval a kevéssé hihető érvvel védekezett, hogy nem 

létezik Budapesten Badogliónak követsége. Ellenben hozzátette, hogy a magyar kormány 

mindig is azt az álláspont képviselete, hogy azoknak az országoknak a követeit, 

meghagyja előjogaiban, amíg Magyarország területén tartózkodnak, akikkel a 

                                                
423 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). 
424 De Ferrariis, 1945. 77–78. 
425 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). 
Budapest, 1944. január 22. Casertano levele. Címzett: A.P.  
426 PAAA, Büro des Staatsekretärs Akten betreffend: Ungarn R29794 F. Nr. 1322, 109702–109704. 
Budapest, 1944. január 12. Werkmeister jelentése Casertanóval folytatott megbeszélésről.  
427 Uo.  
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diplomáciai kapcsolat valamilyen oknál fogva megszakadt. Werkmeister több javaslatot 

is tett a királyi követekkel kapcsolatban (szállítsák őket vidékre, tiltsák meg számukra a 

diplomáciai jelzés viselését gépjárműveiken, vonják meg előjogaikat), majd az olasz 

katonákra terelte a szót. Ghyczy kijelentette, hogy a Magyarországon tartózkodó kb. 600 

katonát internálták, s egyedül a magyar fővárosban tartózkodó hivatalnoknak 

biztosítottak szabad mozgást. Kifogástalan viselkedésükért a korábbi katonai attasé 

vállalt személyesen garanciát. „Itt megjegyeztem, hogy egy ilyen kijelentés semmiképp 

sem tekinthető garanciának (...) Határozottan követeltem, hogy a Budapesten még mindig 

közlekedő katonai gépkocsikról távolítsák el az R. E. [Regio Esercito, azaz királyi 

hadsereg – K. M.] jelzést, mert különben az emberek még azt hihetnék, hogy Budapesten 

Badoglio árulói szabadon közlekedhetnek.”428 Sorait pedig avval a megállapítással zárta, 

benyomása szerint a külügyminiszter egyáltalán nem mutatkozott valójában késznek arra, 

hogy az ügyet a német és az olasz szempontok szerinti kívánatos útra terelje. 

1944. február 23-án Horthy személyesen fogadta a fasiszta követet. A kihallgatásra 

azért kerülhetett sor, hogy Casertano átadhassa a Duce a kormányzónak írt levelét. A 

megbeszélésről készített feljegyzése429 szerint Horthy nem rejtegette türelmetlenségét, 

hogy megismerje az üzenet tartalmát. Casertano, mielőtt átnyújtotta volna a kézzel írt 

üzenetet, elmondta Horthynak, hogy Mussolini szeretné a jövőben újra stabilizálni a két 

ország közötti közvetlen, és a vele való személyes kapcsolatot annak reményében, hogy 

visszatérhetnek a megelőző évekre jellemző szoros együttműködéshez. A kormányzó 

figyelmesen elolvasta a levelet, el-elidőzve annak tartalma fölött, majd újra elolvasta, és 

láthatóan meghatódottan a következőket mondta: „Ez a levél emlékeztet mindarra, amit 

Mussolini baráti szeretettel tett Magyarországért. Igazán megható a gondolat, hogy a 

Duce szeretné a jövőben is ezt a baráti politikát folytatni.”430 Majd hozzátette: „Nem igaz 

tehát, hogy a Duce a Comói-tóhoz kényszerült költözni és hogy három orvos tanácsára 

minden tevékenységgel felhagyott, mint ahogy ezt néhány újság közzétette. Nagyon 

örülök, hogy ez nem igaz. Ezeket az újságokat nem tudjuk ellenőrizni, és mindig van 

olyan, amely ostoba tévedésekbe esik.”431 [ford. – P. A.] 

                                                
428 Uo. 
429 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporti sulla situazione politico–
militare ungherese e relazioni italo–ungheresi. Budapest, 1944. március 10. Érk.: 1944. április 10. 1944. 
április 14-én a külügyminisztérium főtitkára továbbította egy kísérőlevéllel Casertano jelentését az 
érdekeli salòi szerveknek. Jelezte, hogy a helyzet azóta jelentősen megváltozott Magyarországon, de 
kérte, hogy olvassák el a jelentést és kezeljék megfelelően a benne lévő információkat. 
430 Uo. 
431 Uo. 
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Casertano megragadta az alkalmat, hogy beszámoljon arról, hogy a Duce milyen 

aktív, és mennyire eltökélten dolgozik a hadsereg újrafelállításán. Elmondta továbbá 

Horthynak, hogy Mussolini első meghallgatása alkalmával neki is felidézte, hogy milyen 

érdeklődéssel figyelte egészen 1926-tól a magyar hadsereg újrafelállításának folyamatát, 

megadva a kormányzó által kiküldött Szabó ezredesnek432 ehhez minden morális és 

anyagi támogatást. „A beszélgetés – arról az időszakról, amikor Mussolini Olaszországa 

segítséget nyújtott Magyarország újjászületéséhez – szinte baráti hangvételűvé vált a 

visszaemlékezések hatására.”433 [ford. – P. A.] 

A kormányzó sajnálattal emlékezett vissza az előző év júliusában történt 

eseményekre, és hozzátette, hogy Magyarország még ma is számíthatna az olaszok 

katonai segítségére hadifelszerelések tekintetében, ha mindez nem történt volna meg. „A 

magyar hadsereg – megjegyezte – a sztálingrádi katasztrófa következtében nemcsak hogy 

kb. 100.00 férfit vesztett el, hanem a legjobb katonai felszerelését is, amiből ma eléggé 

nehéz lesz – hacsaknem lehetetlen – újakra szert tenni, vagy azokat gyorsan legyártatni. 

A Vörös Hadsereg közeledik a magyar határhoz, és nem lehet még tudni hol és mikor 

tartóztatják fel őket. Mindezek miatt saját erőnkből kell a nemzeti terület védelméről 

gondoskodnunk. Új helyzetet teremtett az, hogy jelentős létszámú német csapatokat 

helyeztek át az olasz határra és Franciaországba.”434 [ford. – P. A.] Kifejtette, tudomása 

van róla, hogy 65 hadosztály tartózkodik Franciaországban egy esetleges angolszász 

partraszállás megfékezése érdekében, bár ő személy szerint nem hiszi, hogy erre sor 

kerülne; szerinte ugyanis csupán blöffről van szó. Megkérdezte egyúttal, hány német 

hadosztályt irányítottak át az orosz frontról Olaszországba. Casertano az felelte, hogy 

erről nincsenek információi, de úgy véli, hogy az olasz egységek hadba állítása és a 

németek általi felszerelésük révén jelentős mértékben elősegíthetik a Salòi Köztársaság 

katonai sikereit. Horthy véleménye szerint a harcok kimenetele és hossza a 

hadifelszereléseken múlik. Félelmét fejezte ki ugyanakkor az orosz fronttal kapcsolatban, 

s lehetetlenségnek tartotta, hogy a háború politikai események következtében fejeződjék 

be435. 

                                                
432 Vitéz Szabó Lászlóról van szó. 
433 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporti sulla situazione politico–
militare ungherese e relazioni italo–ungheresi. Budapest, 1944. március 10.  
434 Uo. Casertano véleménye szerint Horthy szavaival implicit módon helytelenítette a Badoglio-féle 
fegyverszünetet, célozva annak kellemetlen konzekvenciáira. 
435 Horthy visszaemlékezésében erről másképp ír: „(...) de annyit máris láthattunk, hogy ezt a háborút 
nem egyedül a fegyverek ereje fogja eldönteni.” In.: Horthy Miklós: Emlékirataim. (szerk. Antal László) 
Európa Könyvkiadó – História, Budapest, 1990. 275. 
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A háború és annak kimeneteléről szóló fejtegetések után a kormányzó újra visszatért 

a Duce levelének tartalmához. Azt állította, hogy egészen aznap reggelig nem tudott arról, 

hogy volnának függőben lévő ügyek a két ország között. Mielőtt Casertanóval találkozott 

volna, fogadta Kállayt, aki arról informálta őt, hogy a fasiszta követség korábban már 

kérte a lekötött pénzek folyósítását és a gazdasági cserék megújítását. A követ kapva 

kapott az alkalmon, hogy személyesen is hangot adhasson panaszainak a Mussolini 

kormányának elismerése, és az ő nagyköveti akkreditációja után „kialakult negatív és 

ambivalens helyzettel”436 kapcsolatban. Sérelmei között a badogliánus diplomaták 

fővárosi jelenlétét és tevékenységét, a mindenhol tapasztalható zűrzavart és 

félreértéseket, a gazdasági és a kulturális cserék megbénulását, az áruk és a pénzek blokád 

alá vonását, a hadianyagok lefoglalását és a tisztek és a katonák helyzetét emelte ki, mely 

megakadályozta hazaszállításukat és újra harcba állításukat. Mindezek 

következményeként tehát valós együttműködés nem létezik – fejezte be sérelemlistáját 

Casertano. 

Horthy állítólag nagy érdeklődéssel hallgatta a követ beszámolóját, és kíváncsi volt 

arra, hogy vajon hogy lehet az, hogy emberei erről a komplex és ellentmondásos 

szituációról mindeddig nem értesítették őt. Hozzátette, nem lesz egyszerű újra 

megteremteni az egyértelműséget ott, ahol zűrzavar született. 

A fasiszta követ jelezte, hogy készített egy rövid feljegyzést, amiben Kállaynak a 

legkényesebb és legsürgetőbb ügyeket foglalta össze. Megjegyezte, nagyon örülne neki, 

ha a miniszterelnök személyesen tudna a kérdéssel foglalkozni, elkerülve ezzel azt, hogy 

azok kezelését miniszteri hivatalnokokra bízzák. Horthy elkérte Casertanótól a 

feljegyzést, hogy személyesen vizsgálhassa meg azt.  

A meghallgatás a fennmaradt dokumentum szerint körülbelül még egy órán át 

tartott. Amikor elbúcsúztak egymástól, a kormányzó biztosította őt arról, hogy hamarosan 

elkészíti válaszlevelét a Ducénak. 

 

 

 

 

 

 

                                                
436 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporti sulla situazione politico–
militare ungherese e relazioni italo–ungheresi. Budapest, 1944. március 10. 
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3.17. A fasiszta követség helyzete Magyarország megszállásának előestéjén 

 

Casertano március 10-én kelt jelentésének folytatásában leírja, hogy az elmúlt három 

hétben azért nem számolt be a Horthyval folytatott megbeszélésről, mert várta, hogy a 

Duce levele lökést adhat a visszás helyzet rendezésének; eközben pedig folyamatos 

nyomást gyakorolt a magyar minisztériumokra a függőben lévő kérdések mielőbbi 

rendezése érdekében. Ismerteti továbbá, hogy nemrégiben Kállayval is volt alkalma 

személyesen tárgyalni. A miniszterelnök elmondása szerint Horthy magához hívatta őt, 

hogy beszámoljon neki az olasz–magyar viszonyokról. Kállay „(...) elismerte, hogy a 

tényleges együttműködés értelmében nem létezik valódi és kielégítő kapcsolat a két ország 

között, s ennek oka Olaszország jelenlegi helyzetében gyökerezik.”437 [ford. – P. A.] A 

miniszterelnök példaként felhozta, hogy a gazdasági kapcsolatok Olaszországgal való 

újrafelvétele a németek akaratának van alárendelve, akik kétség kívül nagy fontosságot 

tulajdonítanak az olaszok igényeinek a háború kimenetele miatt. A magyar gazdasági 

szakértők Itáliába indítását a németek beleegyezésének hiányában mind a mai napig el 

kellett halasztani. Casertano avval ellenérvelt, hogy a két ország közötti átjárást a 

hatályban lévő normák szabályozzák, s a kiutazás engedélyezését a német követségen 

keresztül támogatni tudta volna, amennyiben közlik vele a szakértők pontos feladatát. 

Ellenben ez mindezidáig nem történt meg. Meglátása szerint a nehézségek csak és 

kizárólag a magyar együttműködési készség hiányából eredeznek.  

Kállay kihátrált, és a megbeszélés tárgyát más irányba terelte. Azt mondta, hogy a 

dolgok így állnak, s ebben a helyzetben nem tud változtatni politikáján. Bár – Casertano 

benyomása szerint – a miniszterelnök igyekezett együttműködőnek mutatkozni, például 

néhány kereskedelmi és gazdasági számla blokkolásának feloldásával kapcsolatban, de 

rögtön hozzátette, hogy ezen összegek felhasználása is a németek engedélyéhez kötött. A 

látogatást pedig „(...) egy védekező politikai megállapítással zárta: »Kormányom teljes 

mértékben lojális Németország felé, akkor is, ha néha egy kedvező lehetőség miatt vagy 

a pusztítás megelőzéséért kénytelen vagyok másfelé fordulni.«”438 [ford. – P. A.] – idézi 

vissza Kállay szavait a fasiszta követ jelentésében. 

„Ne ringassunk magunkat abba az illúzióba, hogy gyors eredményekre tehetünk 

szert: a majdhogynem keleti lassúság, mely a magyar politikai köröket jellemzi, jól 

                                                
437 Uo. 
438 Uo. 
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szolgálja azt a szűkmarkúságot, amivel ez a kormány igyekszik nem eltérni attól a 

tartózkodó viselkedéstől, ami a külpolitikájának sajátsága: a lehető legkisebb 

hozzájárulást adni a háborúhoz, és gyér együttműködést nyújtani azon országoknak, akik 

a legkeményebben támogatják azt.”439 [ford. – P. A.] 

A levél középső részében beszámol a katonai és gazdasági téren történt szerény, ám 

mégis eredménynek tekinthető előrelépésekről. Casertano ígéretet kapott a magyar 

kormánytól a korábban részben már kifizetett hadianyagok fokozatos kiszállítására440, s 

arra, hogy rendelkezésükre bocsátják a fegyverszünet után lefoglalt lőszereket441, 

ahogyan azokat a fegyvereket is, amelyeket az olaszok egységek visszavonulása során 

vettek el az áthaladó katonáktól. Kilátásba helyezték a katonai szerelvények átadását is, 

amiket szintén a fegyverszünet után foglaltak le, s átmenetileg Magyarország használta 

őket442. 

Gazdasági és pénzügyi téren Casertano ígéretet kapott arra is, hogy feloldják az olasz 

pénzügyi és kereskedelmi folyószámlák zárolását443, valamint az olasz–magyar ipari 

együttműködés előmozdítására létrehozott alap feloldásának és újra aktivizálásának 

elindítására is444. 

A fasiszta követ a politika kapcsán előrelépésnek tekinti, hogy az Olasz 

Kultúrintézet már nincs a „badogliánus intellektus” kezében, azonban az a mai napig 

magyar intendáns felügyelete alatt áll. Arra is utal a levelében, hogy bizonyos hivatali 

köröktől szerzett értesülései szerint a kormánynak szándékában áll egy teljhatalmú 

követet Velencébe küldeni. A helyi megbízott ügyvivő, Papp Gábor pedig mindaddig 

                                                
439 Uo. 

440 A lista szerint:  
„a) – 32 db lőelemképző, 
b) – 12 db sorozat cserealkatrész a fent megnevezett lőelemképzőkhöz,  
c) – 20 db tartalék lőelemképző, 
d) – 149 db sorozat cserealkatrész a fent megnevezett tartalék lőelemképzőhöz, 
e) – 150 mm-es ágyú néhány leválasztott része, 
f) – hadianyagok, félig megmunkált nyersanyagok, a minőségi és a mennyiségi adatok még pontosításra 
várnak.” In.: Uo. 
441 „113 db kézigránát, 574.865 db puska és géppuska töltény, 167 db 81-es akna, 772 db 75-ös és 65-ös 
gránát, 382 db réz töltet 75-öshöz, 1312 db 75-ös és 65-ös gránáthüvely, 80 db 100-as papírhüvely töltet, 
3640 db detonátor, 2600 db gyújtótöltet, 600 db gránát gyújtószerkezet, 2138 db 81-es hajtótöltet, 36.720 
db sárgaréz töltényhüvely gyalogsági fegyverhez, különféle apró tárgyak és 901 db lőszert tartalmazó 
láda.” In.: Uo. 
442 Uo. 
443 Tételesen a következő összegek: 7.218.000 pengő a katonai szállítmányozási alapból, 3.964.900 pengő 
az állami vasút alapból, 1.500.000 pengő a Fasiszta Föderáció Mezőgazdasági Konzorciumának 
alapjából, 2.400.000 pengő az Agip és egyéb hitelekből. In.: Uo. 
444 Összesen 12.130.632 pengő. In.: Uo. 
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nem fejt ki diplomáciai aktivitást, „(...) amíg új utasítás nem kap és ameddig a neofasiszta 

kormány nem konszolidálódik.”445  

Nézete szerint a politikai együttműködés újrafelvétele előreláthatólag igen lassú 

folyamat lesz. A kormányzó jó szándéka – teszi hozzá – még önmagában nem vezet a 

kormány politikai irányváltásához. Kállay csupán mentegetőzésképp hivatkozott 

Horthynál arra, hogy az olasz belpolitikai helyzet alakulásától függ a két ország 

kapcsolatainak rendezése, s Casertano meglátása szerint a továbbiakban is halogatni fogja 

az ügy tisztázását a fasiszta követség minden kérése és sürgetése ellenére.  

A fasiszta követség Magyarország megszállása előtti helyzetének érzékeltetése 

végett érdemesnek tűnik Casertano levelének záró sorait idézni: „Kállaynak nem 

hihetünk, s ennek következményeképp nem adhatunk sok hitelt a kormányszerveknek sem, 

ezért meg kell őket szorongatnunk. Folytatnunk kell a legnagyobb egyetértésben a 

Birodalommal való tevékenységünket, nyomást gyakorolva rájuk, hogy 

együttműködjenek, rávilágítva inaktivitásukkal kapcsolatos felelősségükre. Aktivizálnunk 

kell az Olaszországban lévő megbízott ügyvivőjüket, kompromittálnunk kell, hogy 

tevékenységét újrakezdje, sürgetnünk kell, hogy küldjenek egy teljhatalmú követet 

Olaszországba. Ugyanakkor nem szabad felhagynunk a [magyar] számlák blokkolásával 

Olaszországban, hacsak nem a fokozatosság és a kölcsönösség ésszerű kritériumai 

alapján.  

Természetesen itt a politikai kapcsolatok újrafelvételének legnagyobb akadályát a 

badogliánus diplomaták és katonák jelentik, akik megfigyelnek bennünket, akadályokat 

görgetnek elénk és jelentéseket tesznek úgynevezett kormányuknak. Kállay még mindig 

nem hitte el, hogy Badogliónak se hangja, se befolyása nincsen arra, hogy közbenjárjon 

a szent életű angolszászoknál Magyarország érdekében, és hogy azok besúgói 

Budapesten nem képeznek »arany hidat« az ellenség felé. Elég azt említeni, hogy a 

magyar diplomáciai futárok rendelkezésére állnak a badogliánus besúgóknak, és hogy 

megengedték nekik, hogy leveleket továbbítsanak semleges országokba, mint ahogy az 

kiderül azokból a bizonyíték erejű dokumentumokból, amihez a Harmadik Birodalom 

képviselete hozzájutott, és amit a magyar Külügyminisztérium nem tudott megcáfolni, 

csak megindokolni azzal, hogy segítő szándékú privát levelek továbbításáról van szó.”446 

[ford. – P. A.] 

                                                
445 Uo. 
446 Uo. 
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A Casertano levele végén levont konzekvenciák, s az általa felvázolt „cselekvési 

terv” alapján megállapítható, hogy 1944 elejére Kállay és kormánya teljesen elvesztette 

a fasiszta követ bizalmát, aki egyedüli szövetségeseit immáron csak a németekben látta. 

Világossá vált számára, hogy Horthy személye, illetve Horthy és a Duce egykori 

kapcsolata nem jelent elég tőkét követsége magyarországi viszonyainak rendezéséhez. 

Casertano néhány hónap leforgása alatt végigskálázta helyi lehetőségeit, s mint láttuk, 

minden elképzelése fennakadt az olasz és/vagy a magyar államgépezet fogaskerekein, 

ugyanis a nyomásgyakorlás valós és hatékony eszközei nem álltak rendelkezésére. 

Felrótta a magyar kormánykörök tétlenségét éppúgy, mint az Olaszországban tartózkodó 

Papp Gáborét, miközben mindezek csak saját tehetetlenségének voltak egyértelmű 

bizonyítékai. Szembesülnie kellett avval is, hogy Kállay Horthyval történt megbeszélése 

után sem változtatott politikáján, és hogy 1944 februárjában már egyre csekélyebb esély 

mutatkozott arra, hogy ez valaha is változni fog. Bár Kállay találkozásaik alkalmával 

mindig az olaszországi állapotok rendezetlenségére hivatkozott, valójában (a végül soha 

be nem következő) kedvező nemzetközi fordulatot várta, s ezt Casertano is jól tudta.   

 

 

3.18. Kitekintés: az olaszországi magyar követségek és konzulátusok helyzete 

1943 őszén 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában csak irattöredékek maradtak fenn az 

olaszországi magyar kirendeltségeken 1943 őszén keletkezett jelentésekből. Annyi 

mindenesetre tudható, hogy az 1919. november 16-án nyitott római magyar külképviseleti 

hatóságot 1921-ben szervezték át követséggé, melynek vezetését 1939-től Máriássy 

Zoltán447 látta el. Az új olasz politikai helyzetre hivatkozva Máriássy 1943 októberének 

elején közölte az olasz külügyminisztériummal, hogy kormánya utasítása értelmében, a 

követség többi tagjával egyetemben visszatér Budapestre448. Ezzel egy időben a magyar 

kormány a római német követségen keresztül is jelezte, hogy szükségesnek tartja 

Máriássy visszahívását Rómából, mivel a királyhoz volt akkreditálva. Egyúttal közölték, 

                                                
447 Máriássy Zoltán (?, 1881. – ?, 1963.): diplomata. 1928-tól I. oszt. követségi tanácsos. Az 1930-as évek 
második felében ankarai követ, majd Irakban és Iránban teljesít szolgálatot. 1938-tól rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter. 1939–1943 között quirináli követ, 1944-től pedig a bukaresti magyar követség 
vezetésével bízzák meg.  
448 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.3. Legazione d’Ungheria a Roma. 
1943. október 5. Appunto per il Duce.  
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hogy várják az új olasz követ kinevezését Budapestre és egy új római magyar követ 

kijelölése is folyamatban van449.  

A követ visszahívásának valódi okát és körülményeit Ghyczy külügyminisztertől 

tudhatjuk meg: „Máriássyt kénytelenek vagyunk onnan elhozni, mert a németek a hármas 

hatalmi államokat arra akarták bírni, hogy a követségeiket amilyen soká csak lehet, 

hagyják Rómában, utána pedig helyezzék át valamely észak-olaszországi városba, annak 

demonstrálására, hogy a jogfolytonosságot Mussolini kormánya alkotja és így a 

követségek magától értetődően mellette maradnak. Minthogy rendes személyforgalom 

Rómából kiindulva nincsen, és a szállítási eszközök felett kizárólag a németek 

rendelkeznek, kénytelenek voltunk hozzájuk fordulni azzal a kéréssel, hogy szállítsák haza 

Máriássyt és a követség személyzetét. Egyáltalán nem akarták megérteni és hivatkoztak 

Japán és egyéb példákra, mindaddig, amíg kategorikusan ki nem jelentettem nekik, hogy 

az a magyar követ, akit a Kormányzó Úr küldött megbízólevéllel az olasz királyhoz, 

semmi körülmények közt sem maradhat Mussolini mellett. A tapintat Mussolinivel 

szemben azt kívánja, hogy más követ legyen mellette, mint a király mellett. (...) Máriássy 

hazajövetele tehát semmiképpen sem jelenti azt, hogy mi szakítjuk meg a viszonyt a királyi 

kormánnyal, hanem azt, hogy nem akartuk a király mellett akkreditált követet abba a 

kellemetlen helyzetbe hozni, hogy Mussolini mellett folytassa tevékenységét.”450 – írja 

október 6-án Ghyczy Bakách-Bessenyey György berni követnek. 

Máriássy római szolgálatának október 8-án szakadt vége, mikor is útnak indult 

Tarvisión át a magyar főváros felé. Helyzete bizonytalanságát jól mutatja azon 

nyilatkozata, melyben nem zárja ki, hogy útközben feltartóztatják vagy akár le is 

tartóztatják a német hatóságok451. A mellé beosztott diplomaták közül Óvári Papp 

Gábor452 követségi tanácsost a háromhatalmi egyezményt aláírt államok követségeinek 

                                                
449 Uo. 1943. október 9. Appunto per il Duce.  
450 Kállay: Come Over, 1991. 333. Idézi: Vass, 1994. 172. Kállay visszaemlékezésében a következőkkel 
egészíti ki ezt: „Utasításomra svájci követünk, Bessenyey György Bernben föltette a kérdést Allen W. 
Dullesnek, valamint Royall Tylernek, hogy követségünket, ha Rómában maradna, a bevonuló amerikai és 
angol katonai igazgatás meghagyja-e diplomáciai státusában, illetve egyáltalán megtűri-e. Az amerikaiak 
nagyon érdekesnek találták a kérdést, a beszerzett információk alapján azonban azt válaszolták, hogy az 
adott kérdésben semmilyen garanciát nem nyújthatnak. Ezért vissza kellett rendelnünk Rómából 
követünket, Máriássy Zoltánt. Én nagyon szerettem volna, ha a posztján maradhat, a Badoglio-
kormánynál is föltettem ezt a kérdést, de onnan is elutasító választ kaptam. Érdekes és jelentős helyzet állt 
volna elő, ha tervem megvalósul: az isztambuli angol–magyar megállapodásnak megfelelően érintkezésbe 
került volna a szövetségesekkel egy magyar követ, egy egész követség, és megtörténhetett volna az első, 
tényleges átállás.” In.: Kállay, 2012. I. 259–260. 
451 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.3. Legazione d’Ungheria a Roma. 
3219. 1943. október 5. Appunto per il Duce. 
452 Óvári Papp Gábor (? – ?): diplomata. 1922-től konzuli attasé, 1925-től alkonzul. Rómában követségi 
tanácsos, majd Velencében ügyvivői minőségben teljesít szolgálatot. 
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végleges tartózkodási helyéül megállapított Velencébe irányították át. Rómában pedig 

egyedül Szász Viktor453 igazgatási tanácsos és Ritschl Gusztáv454 maradt455. A követség 

ebben a formában 1944 nyaráig működött, ekkor követségi irodává alakult.  

A Velencei Konzulátus, majd Követség mellett működött az 1921-ben felállított 

Trieszti Konzulátus, az annak alárendelt hivatalaként működő Fiumei Konzuli 

Kirendeltség, az 1924-ben létesített Torinói tb. Konzulátus és a konzulátusból 1927-ben 

főkonzulátussá szervezett Milánói Főkonzulátus. A Nápolyi és Palermói tb. 

Konzulátusok már 1943-ban bezártak. Ezek közül a külképviseletek közül témám 

szempontjából releváns dokumentumok csak a velencei és a milánói kirendeltségeken 

keletkeztek.   

Máriássyt tehát visszahívták, Papp Gábort pedig Velencébe helyezték át, ahol 

egészen Szabó megérkezéséig „képviselte” hazánkat. Feladatkörével kapcsolatban 

Bartheldy Tibornak456, a Külügyminisztérium Elnöki Osztálya vezetőjének 1943 őszén 

Abele Egon milánói főkonzulhoz457 írt levelére támaszkodhatunk, melyben Bartheldy 

megjegyzi, „(...) hogy Papp Gábor Velencében /eine Hotel Danieli/ semmiféle követségi 

funkciókat vagy konzuli joghatóságot nem gyakorol, szerepe az átmenet és az időbeli 

folyamatosság fenntartására szorítkozik458. A Rómában visszamaradt tisztviselők 

                                                
453 Szász Viktor (? – ?): diplomata. 1924-től szolgál Rómában konzuli igazgatósági tanácsosként. A 
háború során pénzzel és hamis papírokkal segíti az üldözötteknek. 1945 után a svéd követség magyar 
érdekvédelmi osztályának vezetője egészen 1946 júliusáig.   
454 Ritschl Gusztáv (? – ?): diplomata. 1930-ban Rómában díjnok, 1938-ban ugyanott irodasegédtiszt. 
1941-ben Pozsonyban irodasegédtiszt, majd 1943-ban Rómában irodatiszt.  
455 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.3. Legazione d’Ungheria a Roma. 
1943. október 12. Feladó: Cerimoniale. Címzett: Capo del Gabinetto.  
456 Bartheldy Tibor (?, 1894. – ?, 1969.): hivatásos diplomata, rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter. 1938-ban a Külügyminisztérium Elnöki Osztályának munkatársa, 1940-ban Csáky István 
kabinetfőnöke, 1941–1944-ig a Külügyminisztérium Elnöki Osztályának vezetője.  
457 Abele mellett működött Dr. Rakolcai László vezérkari ezredes, mint az olaszországi hadianyag 
szállítások miniszteri biztosa, aki 1943 őszétől San Giovanni di Bellagióban tevékenykedett, ahol 
helyettesén, Tóth Elemér ezredesen kívül Schitovszky Margit polgári alkalmazott, Kaply Elemér rádiós, 
Sárközi József gépkocsivezető, Cseh Bertalan gépkocsivezető és annak felesége volt hozzá beosztva. In.: 
K. 84 Berni Követség. 1943–1944. 304. csomó. A/levelezések. 1, Bakách-Bessenyei György félhivatalos 
levelezése. Bellagio, 1943. november 4. Rakolcai ezredes levele a m. kir. Berni Követségnek.  
458 Bakách-Bessenyey berni követ számára sem volt világos Papp Gábor olaszországi megbízatásának 
minősége. Ghyczynek 1943. október 14-én írt levelében kéri a helyzet tisztázását: „Október 6-i leveled 
alapján megmagyaráztam T(yler)nek, hogy Máriássyt miért kellett visszarendelni, ami azonban 
túlságosan meggyőzően nem hatott. Levelednek Papp Gáborra vonatkozó része, aki az »átmenet 
megkönnyítésére« Rómában marad, nem volt elég világos előttem, hogy arra hivatkozhassam, mert attól 
tartok, hogy Papp feladata az, hogy az átmenetet a Mussolini-kormány és nem a Badoglio-kormány felé 
biztosítsa. Amennyiben ebben tévednék és Papp szerepe mégis a királyi kormány mellett akkreditált 
magyar követség folytonosságának biztosítása volna, továbbá, ha mégis volna már Budapesten olyan 
személy, aki olasz királyi ügyvivőként szerepel, akkor kérlek erre vonatkozólag távirati értesíteni, ami az 
ügyvivőt illeti, lehetőleg az illető nevének és a királyi követség székhelyének megjelölésével. Kérem 
továbbá annak távirati közlését is, hogy személy szerint ki fog minket a jövőben a király mellett, és ki 
Mussolini mellett képviselni és milyen címmel és minőségben.” Budapest, 1943. október 14. Bakách-
Bessenyey György követ Ghyczy Jenő miniszterhez. In.: Vass, 1994. 176. 
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egyelőre csak a legminimálisabb konzuli ténykedéseket végzik és a város ellenséges 

megszállása esetén az ugyancsak ott maradt két szolgával együtt, a magyar 

érdekvédelmet átvevő római svéd követséghez fognak beosztatni.”459 A követségi 

tanácsos a magyar kormány határozott állásfoglalásának hiányában hosszú hónapokon 

keresztül tétlenül állomásozott Észak-Olaszországban. Mindezt jól érzékelteti Pappnak 

1943. október 18-án a külügyminisztériumhoz intézett levele is: „Leithe-Jasper német 

követségi tanácsos, akit még Rómából jól ismerek, magánbeszélgetés közben azt kérdezte 

tőlem, vajjon ideiglenes ügyvivői minőségben tartózkodom-e Velencében. A Máriássy 

követ úrral történt megállapodás, illetve a tőle kapott utasítás értelmében azt feleltem, 

hogy egyelőre csupán mint magyar követségi tanácsos, akit Rómában a Palazzo Chigi 

által a tripartit szövetséges államok követségei részére adott tanács alapján elhagytam 

és ott Velencében várom be a Nagyméltóságod további utasításait. Mivel kétségtelennek 

tartom, hogy röviden olasz hivatali részről is hasonló kérdést fognak hozzám intézni, 

tisztelettel kérem, hogy az adandó választ, illetve a követendő magatartás tekintetében 

engem sürgős utasítással ellátni méltóztassék.”460 A saját helyzetén kívül a Velencében 

talált állapotok is igen rendezetlennek hatottak. A külképviseletek mellett a 

külügyminisztérium teljes apparátusának északra telepítése is ekkor zajlott. A salòi 

kormány külügyminisztériumának egyes osztályait a Garda-tó partján fekvő községekben 

helyezték el, a protokollosztály pedig Velencében kezdte meg működését. Itt a politikai 

osztály több magas rangú funkcionáriusa is elhelyezést kapott, akik a követségek és a 

külügyminisztérium közötti összeköttetést biztosították. Rahn német rendkívüli követ és 

meghatalmazott miniszter a Garda-tó partján fekvő egyik községben székelt, míg a német 

nagykövetség egyik osztálya Velencében kapott elhelyezést. Az egyes követségek részére 

a protokollosztály gondoskodott hivatali helyiségekről, továbbá a követek főként 

szállodákban való elszállásolásáról461. 

Bartheldy említett leveléből emellett kiderül, hogy a külügyminisztériumnak  

szándékában állt futárt indítani Velencébe Papp tanácsoshoz, valamint Milánóba, 

Triesztbe és esetleg Fiumébe is. Jelezte, hogy a szükséges utazási engedélyek 

megszerzésére a berlini magyar követség és a budapesti német követség útján tettek 

lépéseket. „Ha ez a futár lebonyolítható lesz, annak tapasztalatai alapján időszakos 

                                                
459 MNL OL K 84, Berni Követség. 1943–1944. 304. csomó. A/levelezések. 1, Bakách-Bessenyey 
György félhivatalos levelezése. 1943. november 9. Bartheldy levele Abelének.  
460 MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. 1943. Olaszország. 23/1/a. Velence, 1943. 
október 18. Óvári Papp Gábor levele a m. kir. Külügyminisztériumának. (9809/pol-1943)  
461 Uo. 
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észak-olaszországi futárjárat rendszeresítését tervezzük.”462 A táviratban szó esik 

továbbá a főkonzulátus tagjai nélkülözhető és pótolhatatlan vagy értékes 

magáningóságainak Svájcba szállításáról is, hogy ott biztosabb helyen legyenek 

raktározva. „Az egyelőre helyben használatban maradó hivatali felszerelést Felső-

Olaszország ellenséges megszállása esetén a Milánóra illetékes svéd tényleges 

konzulátusnak fog kelleni jegyzőkönyvileg átadni akkor, mikor a svéd külképviseletek ott 

is átveszik Magyarország érdekeinek védelmét. Az utóbbi esetben a szükségeshez képest 

a főkonzulátusnak egy vagy két tisztviselője az illetékes svéd konzuli hivatalhoz 

beosztandó lesz. Szíveskedjél már most javaslatot tenni aziránt, hogy szükség esetén ki 

vagy kik osztassanak be az illetékes svéd konzuli hatóságokhoz.”463 A magyar 

külügyminisztérium tehát már 1943 őszén előkészületeket tett az Olaszországban 

szolgálatot teljesítő tisztviselők védelmére és esetleges átszállítására. Az elképzelések 

szerint, amennyiben sor kerülne az itáliai követségek teljes felszámolására, úgy a magyar 

érdekek képviseletét mindenütt a svéd külképviseletek venné át. Erre azonban csak a II. 

világháború végén került sor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
462 MNL OL K 84, Berni Követség, 1943–1944. 304. csomó, A/levelezések. 1, Bakách-Bessenyey 
György félhivatalos levelezése. Bartheldy levele Abelének.  
463 Uo. 



136	  
	  

IV. MAGYARORSZÁG MEGSZÁLLÁSÁHOZ ÉS A KIRÁLYI 

KÖVETSÉG FELSZÁMOLÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT 

 

 

4.1. A tengely repedezik 

 

Annak érzékeltetésére, hogy a magyar kormányzatnak az olasz kiugrással és Mussolini 

köztársaságával szembeni „viselt dolgai” mennyiben járultak hozzá Magyarország 

későbbi megszálláshoz, érdemesnek tűnik egy pillanatra visszaforgatnunk az idő kerekét. 

Kállay már egyszer 1943 áprilisában kopogtatott Mussolininél, hogy a háborúból való 

közös kiválás ügyének megnyerje őt464. A sikertelen próbálkozás után, a királyánál a 

tiszteletére rendezett ebéden Ambrosio vezérkari főnök kifejtette neki, hogy „(...) 

Olaszország már elvesztette a háborút, és hogy hamarosan Németország is el fogja 

veszteni.”465 A nem várt „szövetségest” Kállay ugyan meghívta Budapestre, de ahogy 

Ormos Mária is írja, „(...) semmi jele annak, hogy akár személy szerint a miniszterelnök, 

akár bárki más a legcsekélyebb erőfeszítést is tette volna annak érdekében, hogy az olasz 

vezérkarral valóban kapcsolat létesüljön (...) ez mindenesetre egy kihagyott, elnézett 

alkalom volt a nagyobb mozgástér teremtése szempontjából.”466 

Mussolini bukása után a magyar kormány Sztójay berlini katonai attasé és 

meghatalmazott miniszter útján biztosította Steengracht külügyi államtitkárt arról, hogy 

„(...) az olaszországi események semmiképp sem érintik Magyarország politikáját, és 

Magyarország a jövőben is változatlanul Németország oldalán marad.”467 A németeknek 

adott garanciák – mint tudjuk – jórészt üres szavak voltak. A világháborús helyzet és a 

külpolitikai változások hatására felbátorodott magyar külpolitika igyekezett aktivizálni 

magát, ami a szövetségesek irányába megszaporodó kapcsolatkeresés mellett megfelelő 

emberek beállítását is megkövetelte, azaz ebben az időszakban egyes posztokon ilyen 

célzatú személyi változásokat is eredményezett468. A vkf 2. osztályának (hírszerző és 

kémelhárító osztály) augusztus elsején kinevezett új vezetője Kádár Gyula lett. 

Visszaemlékezésében beszámol róla, hogy a vezérkari főnök, Szombathelyi Ferenc 

                                                
464 Kállay I, 2012. 180. 
465 Uo. 
466 Ormos, 2004. 84. 
467 Wilhelmstrasse, 1968. 727. Berlin, 1943. július 27. Steengracht külügyi államtitkár feljegyzése Sztójay 
követtel folytatott megbeszélésről.  
468 Kállay is ekkor adja át, július 24-én a külügyminiszteri posztot Ghyczynek. 
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személyes találkozójuk alkalmával a következő nyilatkozatot tette: „(...) az olaszországi 

eseményekkel elérkezett a pillanat, amikor a »part szakad«. Hamarosan Magyarország 

is hasonló lépésre kényszerül, megkezdődött a »Tengely« felbomlása.”469 Ujszászy István 

vallomása szerint470, (aki ebben az időben az Államvédelmi Központ vezetője volt, amit 

még 1942-ben hoztak létre, hogy a titkos információgyűjtést is folytató magyarországi 

nyomozó szervek munkáját összehangolja; országos kihatású, defenzív és 

államrendészeti vonalon irányítsa a nyomozásokat és a keletkezett információkat 

értékelje) a háborúból való kiválás lehetőségének gondolata 1943 augusztusában öltött 

konkrétabb formát. Az olasz vezérkar hírszerző és kémelhárító osztályának új vezetője, 

Giacomo Carboni, aki az olasz fegyverszüneti tárgyalásokat is vezette Lisszabonban, Voli 

katonai attasé útján érintkezésbe lépett vele. Voli közölte, hogy Carboni471 hajlandó 

Magyarország kiugrását előkészíteni, ennek érdekében az angolszászokat szondírozni. 

Kállay miniszterelnök a közeledést szívesen fogadta, s a kormány részéről Ujszászy 

személyében nevezte meg a katonai tárgyalófelet. Az egyeztetések következő fázisára 

szeptemberben, Rómában került volna sor, de az utazás meghiúsult, mert a németek a 

Tengely-terv keretében időközben (szeptember 10-én) megszállták az örök várost.  

Meg nem erősített német értesülések szerint a szeptember 10-i budapesti 

koronatanácson az olasz kapituláció magyarországi kihatásáról is szó esett. Az 

egybegyűltek számoltak Badoglio és a király hadüzenetével, ami egészen új helyzetbe 

hozta volna az országot. A gyűlés alatt befutott, az olaszok lefegyverzéséről tájékoztató 

OKW különjelentés azonban megakasztotta az ez irányú megbeszélést. Az elbátortalanító 

hír hallatára az ülésen résztvevők – mérlegelve az új helyzetet – amellett döntöttek, hogy 

„(...) ki kell várni a további fejleményeket”472, holott a kormánynak pontos értesülései 

                                                
469 Kádár, 1978. 540. 
470 Ujszászy, 2007. 94. 
471 Idézet Bakách-Bessenyey György 1943. augusztus 28-án Genfből Szentmiklósy Andornak küldött 
leveléből: „T(yler) felfogása szerint az utolsó pillanat mikor még aránylag ép bőrrel megmenekülhetünk 
az lesz, amikor Olaszország valamilyen formában kiválik a hadviselők sorából, mert ezzel a tripartit 
pactum is, melyhez csatlakoztunk, lényegében megszűnik létezni. Jelzetem, hogy magyar kormány 
foglalkozik azzal a gondolattal, hogy ebben az esetben fontos elvi deklarációt tegyen, azonban T(yler) 
véleménye szerint ez nem elég, hanem formális ürügy meglévén adva, azt fel kell használni a kiugrásra. 
Elmondtam T(yler)nek mindazokat az érveket, melyek budapesti utasításom alapján a kiugrás teória ellen 
felhozhatók voltak, de úgy látom nem túl nagy sikerrel, mert T(yler) a végén is csak azt hajtogatta, hogy 
egy bizonyos rizikót vállalnunk kell, mert végeredményképen az angol és az amerikai közvélemény, mely 
mindkét országban a külpolitika vitelére is nagy befolyással van, csak azt tudja rólunk, hogy a tengely 
hatalmakkal szövetkezve háborút viselünk ellenük, tehát szükség van egy spektakuláris gesztusra, mellyel 
indokolható lesz, hogy Magyarország miért részesül jobb elbánásban mint szövetségesei.” In.: Vass, 
1994. 163.  
472 Wilhelmstrasse, 1968. 731. Budapest, 1943. szeptember 11. Jagow budapesti követ távirata a 
külügyminisztériumnak.  
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voltak arról, hogy a szövetségesek mit várnának el tőlük ebben a helyzetben. (Jagow 

információi szerint ugyanakkor Horthy kategorikusan elzárkózott a Badoglio-féle 

megoldástól.) A gyűlésen végeredményben egy fontos döntés született: a balkáni 

országokban megszálló feladatokat ellátó (az olasz csapatokat helyettesítő) magyar 

hadosztályok kiküldését célzó német kérés teljesítése végleg lekerült a napirendről473.   

„Az olasz események hatása csupán begyulladás volt, spekulatív pislogás. A krízist 

semmilyen formában nem hasznosították.”474 – összegzi Kádár a történteket. A szokásos 

ellenérvek (az ország megszállásától való félelem, az angolszászok iránti bizalmatlanság, 

miszerint érdekük volt Magyarország katonai okkupációjának kiprovokálása, a kisantant 

katonai akcióitól való rettegés, a zsidók deportálása, etc.) miatt a két ország közös 

kiugrásának terve kútba esett. A Magyarország háborúból való kilépésére tett kísérletei a 

németektől való (egyre erősödő) félelem béklyójában nem tudtak túllépni a fokozatos 

eltávolodás ideáján, amit a szövetségesek – az olasz példára is hivatkozva – ekkora már 

keveselltek. Az 1942 tavasza és 1943 ősze között lezajlott közeledési folyamat a 

magyarok és a szövetségesek között, mint ismeretes, végeredményben tapogatózás 

maradt, így nem vezetett tengelytörésig.  

Az olasz bel- és külpolitikai fejleményekre adott kétarcú reakciók ellenben súlyos 

következményekkel jártak a magyar–német viszony szempontjából. A Forschungsamt475 

szeptember 30-án kelt jelentése szerint „(...) főként az olaszországi fordulat bekövetkezte 

után vált fokozott mértékben láthatóvá a budapesti felelős kormányszerveknek a tengely 

politikájával szembenálló irányvonala.”476 Az RSI elismerése körüli diplomáciai 

piruettek is csak megerősítették a németeket abban, hogy Magyarország „(...) folytatni 

kívánja eddigi várakozó politikáját; arra törekszik, hogy lehetőleg ne foglaljon 

határozottan állást az olasz kérdésben.”477 Decemberben pedig a németek 

bizalmatlansága már odáig fejlődött, hogy maga Jagow is úgy vélte, elérkezett az idő, 

hogy a kormányzót és a kormányt szorosabban „magukhoz fűzzék.”478 Néhány héttel 

                                                
473 Lásd erről részletesebben: Ránki, 1968. 13–19. Bakách-Bessenyey Györgyöt a kormány már 
szeptember 6-án értesítette, hogy a Balkánra nem küldenek magyar csaptokat. „Ez volt azonban az 
egyetlen pont, amiben a tárgyalások során engedtek a nyugati hatalmak kívánságainak.” In.: Uo. 19. 
474 Kádár, 1978. 547. Lehetséges, hogy az olasz–magyar közös kiugrás tervérő ő nem is tudott ebben a 
formában, legalábbis emlékiratában nem található erre vonatkozó feljegyzés.  
475 Németország légügyi minisztériumának kutató szolgálata, melyet Göring hozott létre 1933-ban.  
476 Wilhelmstrasse, 1968. 736–739. Berlin, 1943. szeptember 30. Összeállítás a Forschungsamt jelentései 
alapján a Németországtól való elszakadásra irányuló magyar törekvésekről.  
477 Uo. 
478 Wilhelmstrasse, 1968. 759. Budapest, 1943. december 31. Jagow budapesti követ távirata Ribbentrop 
külügyminiszternek. 2482. sz. december 29-i, 2694. sz. távirat rendelkezésére.  
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korábban hasonló nézetet alakított ki – a kifejezetten a magyar kérdés tanulmányozására 

kiküldött – Veesenmayer is: „Újból igazolást nyerne a fejlemények kétértelműsége: 

Olaszország–Magyarország, Duce–Horthy, Bethlen–Badoglio? Lehet, hogy a hasonlatok 

sántítanak, de a közvetett bizonyítékok megtámadhatatlanok (...) A veszély adva van (...) 

A magyarországi fejlemények olyan pontra érkeztek, amely parancsolóan megköveteli a 

gyors és erélyes cselekvést (...)”479 Az olaszok és a magyarok párhuzamba állítása intő 

jelként figyelmeztette a német döntéshozókat arra, hogy milyen kockázattal járhat a 

birodalom számára a magyar szövetséges váratlan kiválása a tengelyországok sorából.  

1943 végére a magyar–német kapcsolatok – a salòi–magyar kapcsolatokhoz 

hasonlóan – holtpontra jutottak. Holtpontra, abból a szempontból, hogy a németek a 

magyarok megregulázására az egyetlen módot az ország megszállásában látták, és ennek 

konkrét megvalósítási módja és időpontja a Veesenmayer jelentésben foglalt előterjesztés 

ajánlatainak megfelelően 1944 elején öltött végleges formát. Az ügy rendezését az egyre 

zabolátlanabbnak tűnő magyar kormány megregulázásának szükségessége mellett a 

szovjetek feltartóztathatatlan előrenyomulása is egyre sürgetőbbé tette. „Várható volt, 

hogy hamarosan elérik a magyar határt (...) Tudtak a magyar kormány kiugrási 

szándékáról, s attól tartottak, mégis eljutnak az egyetlen logikus megoldáshoz: a 

Szovjetunióval a fegyverszünet megkötéséhez.”480 Miután Hitler február 26-án egyeztetett 

Antonescu román miniszterelnökkel, világossá vált számára, „(...) hogy közvetlen román 

kiugrás veszélye nem fenyegeti”481, így minden erejét Magyarország megszállására 

összpontosíthatta.  

 

 

4.2. A veronai per482  

 

A fokozatosan elhidegülő magyar–német viszonyt a náci jelentések szerint a veronai per 

hazai fogadtatása és sajtóvisszhangja is jelentősen tovább rontotta. A Fasiszta Nagytanács 

Mussolini ellen szavazó tagjai, közöttük a bécsi döntések során Magyarország ügyét 

                                                
479 Veesenmayer jelentése Magyarországról, 1943. december 10.: http://www.bibl.u-
szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/ng5560.html 
480 Ránki, 1968. 57–58. 
481 Uo. 59. 
482 Az alfejezetben kifejtetteket a következő tanulmányomban ismertetem részletesebben: „Giustizia è 
stata fatta!” avagy Olaszország árulói. In.: Gyarmati György, Lengvári István, Pók Attila, Vonyó József 
(szerk.): Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Magyar Történelmi 
Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó. Budapest, 2013. 217–224.  
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pártfogoló Ciano megbüntetésének szükségességét már a Salòi Köztársaság első 

proklamációi hangoztatták, később pedig rendeletek és törvények támasztották alá. A 

júliusi római palotaforradalom megtorlásának igényét pedig a németek mellett a 

szélsőséges, keményvonalas fasiszták is szorgalmazták.  

Az 1944. január 8–10. között lezajlott veronai per csupán bevezető akkordja volt a 

Salòi Köztársaságban lefolytatott büntetőperek egész sorának, de a korábban magas rangú 

tisztségeket betöltő, prominens személyiségek ellen indított eljárás, majd könyörtelen 

kivégzésük jól jelezte, hogy a rendszer ellenségeinek kikiáltottak aligha menekülhetnek 

az úgynevezett igazságszolgáltatás elől. A rezsim ellenségeinek tábora pedig egyre 

bővülő kört jelentett. Ide tartoztak mindazok, akik kiábrándultak a németek oldalán 

folytatott értelmetlen háborúból, akik nem sorakoztak fel ujjongva az újfasiszta blokk 

mögé, s nem éltették az egykoron meghirdetett Olasz Birodalom halovány árnyképét, 

azaz az Olasz Szociális Köztársaságot.  

Mint azt már említettem, már 1943. szeptember 15-én, a németek által nemrégiben 

kiszabadított Mussolini rádióbeszédében kitért a néhány hónappal korábban ellene 

szavazók megbüntetésének szükségességére, mivel azok elárulták az országot, a 

szövetséges Németországot, valamint a fasizmus eszméjét. Kijelentette továbbá, hogy a 

rendszer megbuktatásával és a fegyverszüneti megállapodás aláírásával a monarchia 

cserbenhagyta az olaszokat, s ezzel mintegy eloldotta magát a néptől. Így a király és köre 

olyan állapotot idéztek elő, ami megteremtette az igényt egy olyan új államra, mely képes 

megvédeni az ország lakosságát, s képes annak szükségleteit kielégíteni. Mindezek 

érdekében az új állam elsődleges feladatait a németek oldalán való harc tovább 

folytatásában, a hadsereg mielőbbi újjászervezésében és az árulók kíméletlen 

eliminálásában jelölte meg.  

A megalakuló új állam egyik legelső kötelességeként definiált megtorlás a pár 

nappal későbbi első minisztertanácsi ülésen is felmerült. A politikai program szintjére 

emelt igazságtétel posztulátumát az újjáformálódó fasiszta párt novemberi veronai 

kongresszus közgyűlése is megerősítette, majd néhány nappal később a kormány 

hivatalos lapja, a Gazzetta Ufficiale hasábjain483 már rendelet formájában köszönt vissza. 

A dekrétum értelmében tartományi törvényszékeket állítottak fel, melyeknek azon 

fasiszták fölött kellett ítélkezniük, akik elárulták a fasizmusra tett hűségesküjüket, akik 

szóban, írásban vagy más eszközzel „befeketítették” a fasizmust és intézményeit, 

                                                
483 Gazzetta Ufficiale, 1943. november 18.  
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valamint akik erőszakot követtek el fasisztákkal vagy hozzátartozóikkal szemben, kárt 

tettek ingóságaikban vagy meggyalázták a fasizmus szimbólumait. Az első két esetben 

halálbüntetést, a harmadik esetben pedig öttől harminc évig terjedő szabadságvesztést 

helyeztek kilátásba. Az újság közölte továbbá, hogy a törvényszékek élére kinevezett 

bírók hűségükről korábban már tanúbizonyságot tett, elkötelezett fasiszták lesznek. 

Ugyanebben a dekrétumban rendelkeznek a különleges törvényszék felállításáról is, 

melynek feladata kifejezetten a Nagytanács tagjai elleni vádemelés és a felettük való 

döntőbíráskodás lesz, amiért szavazatukkal megnyitották az utat a király előtt az 

államcsíny elkövetésére484. 

A visszamenő hatályú (retroaktív) törvénykezés alapjára helyezkedő 

igazságszolgáltatás apriori karaktere és a vád elmosódott fogalmai (a fasiszta 

idea/gondolat elárulása) még a fasizmus előző húsz esztendejének gyakorlatától is idegen 

volt. Bár az ítélkezést hivatalos jogi köntösbe öltöztették, mégis inkább az önkényes 

megtorlás szándékát engedte sejtetni. Ezek után a Fasiszta Nagytanács egykoron 

Mussolini ellen szavazó tagjai közül nem mindenki várta ölbe tett kézzel sorsának további 

alakulását. Az előrelátóbbak, akik jól érzékelték a július 25-e után bekövetkezett periódus 

bizonytalan atmoszféráját, idejében elrejtőzködtek, így a Grandi-féle határozati javaslat 

aláírói közül csak hat személyt sikerült letartóztatni485: Luciano Gottardit486, az Ipari 

Dolgozók Konföderációjának elnökét, Carlo Pareschi487 volt földművelésügyi minisztert, 

Tullio Cianetti488 egykori korporációs minisztert, Giovanni Marinelli, a párt korábbi 

adminisztratív titkára, De Bono489 marsallt, s Geleazzo Cianót. Az egykori 

                                                
484 Hasonló különbíróság 1925 és 1943 között is működött, bár azt nem egyetlen vagy egynéhány esetre 
kreálták. Lásd erről: Galzerano, Giuseppe (szerk.): Il Tribunale Speciale Fascista. Galzerano Editore, 
Salerno, 1992. Ism.: Harsányi Iván In.: Világtörténet, 16. évf. 1994/ősz–tél. 108–109. 
485 A szintén a Scalzi börtönben raboskodó Zenone Benini olasz politikus a letartóztatottakkal folytatott 
beszélgetéseit megörökítő visszaemlékezését ajánlom az olaszul olvasni tudók figyelmébe: Benini, 
Zenone: Vigilia a Verona. Garzanti, Milánó, 1949. Különösképp a 133–152. oldalak. Érdemes továbbá 
Vincenzo Cersosimo vizsgálóbíró memoárjának a különleges bíróságot és a fogvatartottak börtönéletét 
bemutató III. fejezetét is tanulmányozni. In.: Cersosimo, Vincenzo: Dall'istruttoria alla fucilazione. 
Garzanti, Milánó, 1961. 45–56.  
486 Gottardi, Luciano (Ferrara, 1899. február 19. – Verona, 1944. január 11.): olasz politikus. A fasiszita 
mozgalomhoz 1920-ban csatlakozik. 1943-ban az Ipari Dolgozók Konföderációjának elnökévé nevezik 
ki.  
487 Pareschi, Carlo (Poggio Renatico, 1898. augusztus 19. – Verona, 1944. január 11.): olasz politikus. 
1933-tól tagja a Fasiszta Nagytanácsnak. 1941 és 1943 között földművelődési miniszter.  
488 Cianetti, Tullio (Assisi, 1899. július 20. – Maputo, 1976. augusztus 7.): olasz politikus. 1921-ben 
csatlakozik a fasiszta mozgalomhoz. 1934-től a Fasiszta Nagytanács tagja. 1939-től a korporációk 
államtitkára, majd 1943-tól minisztere.  
489 De Bono, Emilio (Cassano d’Adda, 1866. március 19. – Verona, 1944. január 11.): olasz tábornok. A 
világháborút követően csatlakozik Mussolini fasiszta mozgalmához, majd annak fegyveres alakulatainak, 
a squadráknak válik meghatározó karakterévé. 1922-ben a Marcia su Roma megszervezésére kijelölt 
quadrumvir. Később az olasz rendőrség, majd a M.V.S.N. néven megalakult Milícia vezetője. 1925-ben 
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külügyminiszter fogdába kerülésével kapcsolatban a visszaemlékezések, a források és a 

történeti munkák néhány ponton eltérnek egymástól490. Mindenesetre az biztos, hogy 

október 19-én már a Salzi börtönben volt491.  

Ha eddig az időpontig bárkinek is kétsége volt az összegyűjtött rabok sorsa felől, a 

veronai kongresszus után a dolgok folyása már egyértelmű irányt vett, s az ügy várható 

végkifejletét a vádlottak is tudták. „Néhány napon belül egy álbíróság olyan ítéletet fog 

kihirdetni, amelyet Mussolini már el is határozott, az olasz politikai életet már néhány 

esztendő óta gyötrő és hazánkat az örvény szélére juttató prostituáltak és fehér rabszolga-

kereskedők oly ismert körének befolyására.” – írja Ciano 1943. december 23-án kelt 

utolsó naplóbejegyzésében492. 

Bár a bűnbakok eliminálása mindig illegális aktus, de a folyamat során mindig 

megjelenik az a szándék is, hogy legális formát öltsön, mert csak ekképp tudja a közösség 

számára elfogadhatóvá tenni a személyek kizárását vagy eltávolítását a társadalomból. A 

                                                
Líbia főkormányzója, majd 1929-ben gyarmatügyi miniszter. 1935-ben De Bonót nevezik ki az etiópiai 
háború főparancsnokává, majd a hadműveletek elhúzódása miatt leváltják. 1942-ben államminiszter.  
490 Az egyik nézet szerint a gróf Rómából való kijutásáról a németekkel bocsátkozott tárgyalásokba, akik 
egyszerűen tőrbe csalták, s az ígért segítség helyett –  miszerint Portugáliába juttatták volna – 
Németországba vitték (In.: Ormos, 2000. 576.). Ezzel szemben Edda Ciano visszaemlékezése (In.: Ciano, 
Edda: La mia testimonianza. Rusconi, Milánó, 1975. 184.) és Girodano Bruno Guerri munkája (In.: 
Guerri, Giordano Bruno: Galeazzo Ciano. Una vita (1903–1944). Bompiani, Milánó, 1979. 606.) szerint 
Muti, a Nemzeti Fasiszta Párt párttitkárának meggyilkolása után a volt olasz külügyminiszter nem érezte 
biztonságban magát, s Spanyolország felé vette volna az útját, ám a rossz idő és a benzinhiány miatt 
repülője kényszerleszállást hajtott végre Németországban. Máriássy quirináli, azaz a király mellé 
akkreditált magyar követ jelentése szerint augusztus 28-án reggel Ciano és családja „(…) egy sereg 
játékszerrel felszerelve a Villa Borghese-be mentek, hogy ott töltsék a délelőttöt. Onnan azonban nem 
tértek vissza lakásukra.” (In.: MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. 1943 Olaszország. 
176/pol.-1943) A Rómában elterjed kombinációk szerint a gróf – álszakállban – feltehetőleg Portugália, 
egyes feltevések szerint pedig Magyarország felé távozott hozzátartozóival. Ciano, Renzo Montagna által 
közölt utolsó, börtönben kikényszeríttet emlékirata alapján (In.: Montagna, Renzo: Mussolini e il 
processo di Verona. Omnia, Milánó, 1949. 129. A továbbiakban: Montagna, 1949.) a rendelkezésükre 
bocsátott repülőgépnek először Berlin, majd onnan Spanyolország volt az úti célja. A bíró 
visszaemlékezése szerint az augusztus 27-én útnak indult repülő Münchenben megállt, s Cianót, övéivel 
együtt Allmanshausenbe, egy villába vitték. A kilátásba helyezett utazás utóbb napról napra halasztásra 
került, mígnem a vendégszeretet fogva tartássá, majd letartóztatássá vált. A fentiekben idézett Máriássy 
jelentés további tartalmát Ciano megítélése miatt érdemes közölni: „Az olasz kormányt Ciano eltűnése 
igen kellemetlenül érintette. Mint Nagyméltóságodnak már ismételten jelentettem, nevezett ma talán a 
leggyűlöltebb ember Olaszországban és azért az a gyanú, hogy a kormányhatóságok tudtával, vagy pedig 
ezek hallgatólagos jóváhagyásával szökött át a semleges külföldre és vitte esetleg magával 
»törvényellenesen« szerzett vagyonát, nagyon rossz hatást keltett az egész közvéleményben (…) Ciano 
»meglógásszerű« eltűnése, az álszakáll ügyével együtt, igen elítélőleg lett kommentálva még legszűkebb 
barátainak körében is. Úgy látszik, ez a férfiú teljesen és végleg lejáratta magát. A jelzők, amelyekkel 
általában illetik, igen szomorúak: hálátlan, áruló, Olaszország katasztrófájának egyik fő okozója és 
tolvaj. Nagyon sajnálatos, hogy Magyarországnak egy a múltban igazán őszinte és hasznos barátja 
csúszott le ilyen mélyen a lejtőn.” 
491 Felesége, Edda Ciano 1943. december 18-án érkezett meg Garganóba, hogy apját jobb belátásra bírja. 
„Az apjával folytatott megbeszélés izgatott és drámai volt (...) Mindketten sírtak.” – írja Rachele 
Mussolini visszaemlékezésében. In.: Mussolini, Rachele: La mia vita con Benito. Mondadori, Milánó, 
1948. 233. 
492 Ciano, 1999. 482. 
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per jogi megalapozottsága több mint hézagosnak volt mondható, mivel egyenes 

összefüggés a szavazás és Mussolini leváltása között valójában nem volt, lévén a 

Nagytanács csak konzultatív, de nem végrehajtó testület volt. Erre a tényre Pisenti493, az 

új állam igazságügyi minisztere is felhívta Mussolini figyelmét, mire a Duce úgy reagált, 

hogy a miniszter csak jogi szempontból vizsgálja a kérdést, míg neki magának pedig 

politikai szempontból kell az ügyre tekintenie. Pisenti a Salòi Köztársaságról írt 

visszaemlékezésében494 ismerteti, hogy Mussolini a vádemeléshez szükséges 

dokumentumokat átnyújtotta, s külön megkérte arra, hogy a legális formáját a per 

mindvégig tartsa meg. Az igazságügyi miniszter természetesen igyekezett a formális 

akadályokat elhárítani, a megfelelő döntés meghozatalát pedig jócskán olajozottá tette, 

hogy a kijelölt bírói testületet – a németek mellett – a felsorakoztatott squadristák jelenléte 

is presszionálta.  

A bírák495 Cianettit 5:4 arányban fegyházbüntetésre, míg a többi vádlottat – szintén 

ebben az arányban – halálra ítélték. Az ítéletet a vádlottak méltóságteljesen fogadták, 

megőrizve hidegvérüket, kivéve Marinellit, aki nyomban elájult. Az éjszaka folyamán az 

elítéltek kegyelmi kérvényt nyújtottak be, de mivel nem volt szabályozva, hogy ki adhat 

kegyelmet, a kérelem több kézen is végigjárt. Végül Italo Vianini konzul496 utasította el 

azt. Másnap reggel Cianót, Marinellit, Gottardit, De Bonót és Pareschit a Forte San 

                                                
493 Pisenti, Piero (Perugia, 1887. március 20. – Pordenone, 1980. szeptember 29.): olasz politikus. A 
kezdetektől részt vesz a fasiszta mozgalomban. Az RSI igazságügyi minisztere.   
494 Pisenti, 1977. 93. Ezzel szemben Mussolini személyi titkára, Giovanni Dolfin visszaemlékezésében 
azt állítja, hogy mikor Mussolini érdeklődött Pisentinél a per kimenetelével kapcsolatban, a miniszter 
határozottan kijelentette, hogy az összes vádlottat halálra fogják majd ítélni. In.: Dolfin, Giovanni: Con 
Mussolini nella tragedia. Garzanti, Milánó, 1949. 181.  
495 Vecchini, Aldo (Ancona, 1884. február 1. – Róma, 1946. január 25.): olasz jogász, ügyvéd.; Riva, 
Celso (? – ?): olasz bíró.; Montagna, Renzo (Santa Giulietta, 1894. március 13. – Voghera, 1978. július 
6.): olasz katona. 1920-ban csatlakozik a fasiszta mozgalomhoz, majd komoly karriert fut be a 
Nemzetbiztonsági Önkéntes Hadtestben. Mussolini bukása után a Badoglio-kormány letartóztatja, de a 
németek 1943 őszén kiszabadítják. 1944-ben a veronai per egyik bírójává jelölik ki. Októbertől az RSI 
rendőrségének parancsnoka a háború végéig. Ezt követően visszavonul a politikai élettől.; Casalinuovo, 
Vito (San Vito sullo Iono, 1894. február 21. – Dongo, 1945. április 28.): olasz katona. 1921-től tagja a 
fasiszta pártnak. 1923-ban jelentkezik a Nemzetbiztonsági Önkéntes Hadtest soraiba. Harcol Etiópiában 
és a spanyol polgárháborúban. 1944-től a GNR (Guardia Nazionale Repubblicana), azaz a Milícia helyett 
felállított katonai és rendészeti feladatokat is ellátó gyűjtőszerv ezredese. Mussolinival együtt Dongóban 
partizánok végzik ki.; Vezzalini, Enrico (Ceneselli, 1904. október 16. – Novara, 1945. szeptember 23.): 
olasz prefektus Ferrara és Novara tartományokban.; Pagliani, Franz (Concordia sulla Secchia, 1904. 
szeptember 5. – Bologna, 1986. május 15.): olasz politikus. A kezdetektől részt vesz a fasiszta 
mozgalomban. 1943. július 25-e után letartóztatják. A németek kiszabadítják, s Pavolini Emilia tartomány 
regionális inspektorává nevezi ki. A partizánok elfogják, halálra ítélik, de végül a halálbüntetés helyett 
börtönbüntetést kap. 1950-ben szabadul.; Riggio, Giovanni (? – ?): olasz katona.; Gaddi, Otello (San 
Felice sul Parano, 1901 – ?): olasz katona. Korán csatlakozik a fasiszta mozgalomhoz. Részt vesz a 
spanyol polgárháborúban és Albánia megszállásában. 1944 februárjától a GNR Vicenza tartománybeli 
parancsnokságának vezetője. Rajtuk kívül a bíróság munkájában részt vett Andrea Fortunato ügyész, 
Vincenzo Cersosimo vizsgálóbíró, s a bírói testületben helyet foglalt Domenico Mittica is. 
496 Vianini, Italo (? – ?): olasz katona. A GNR területi parancsnoka. 
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Procolo lőtéren kivégezték. „A kivégzésnél mindannyian szilárd magatartást 

tanúsítottak. Mielőtt a lövés eldördült, Ciano felkiáltott: »Éljen Olaszország!« Más 

elítéltek a Ducét éltették.” – adta hírül a Pesti Hírlap január 14-i száma. 

 

 

4.3. A veronai per magyar visszhangja 

 

A per ilyetén ismertetését az indokolja, hogy magyarországi visszhangja kimutathatóan 

befolyásolta a német vezetés véleményét a magyar kormány szándékairól. Az Olasz 

Szociális Köztársaság történetének külföldön és belföldön egyaránt legvitatottabb 

mozzanatát, a veronai pert még számtalan legális köntösbe bújtatott leszámolás követte. 

Az RSI nagyobb városaiban létesített rendkívüli törvényszékek 1944 januárjától teljes 

kapacitással dolgoztak. Számtalan politikus, katonai vezető és újságíró magatartása 

ügyében folytattak tárgyalást, s míg egyeseket felmentettek a vádak alól, sokakat 5-15 évi 

szabadságvesztéssel sújtottak, kötél vagy golyó általi halálra ítéltek. A salòi vezetés a 

lakosság élelmezési és más nehézségeinek megoldása helyett igazságtevésbe temetkezett, 

s ennek magyarországi visszhangja sem maradt el. A Magyar Szemle külpolitikai 

rovatának írója, Gogolák Lajos pikírten jegyezte meg, hogy míg Pavolini, az 

újjászervezett Köztársasági Fasiszta Párt első embere „(...) kiváltképpen a 

dugárukereskedés, a feketekereskedés megfékezésével foglalkozik”, „Farinacci497 nála 

erőteljesebben és következetesebben hangsúlyozza (…) a Badoglio-puccs bűnösei elleni 

bosszú, az egész olasz élet szigorú felülvizsgálatának követelményeit, azonban bizonyos 

megértést tanúsít (…) a munkásság ülősztrájkjai, a feketekereskedés iránt (…)”.498 A 

magyar közvélemény, ha tekintetét Olaszország felé vetette 1944 januárjában, elsősorban 

mégis Ciano miatt tette. 

Míg a római rádió és az olasz sajtó igazságszolgáltatásról beszélt a kivégzés napján, 

addig „(...) a magyar közvélemény megrendülten és mélységes megdöbbenéssel szerzett 

tudomást a fiatalon nagy karriert befutott olasz államférfi, gróf Ciano tragikus haláláról. 

A megrendülés hangot kapott a szerda délután megjelent lapokban is, amelyek 

pártkülönbség nélkül búcsúztatták el a korai halálra jutott Cianót.” – adta hírül a 

                                                
497 Roberto Farinacci a fasiszta mozgalom egyik megalapítója, aki az egész korszakban jelentős 
publicisztikai tevékenységet folytatott. Az Olasz Szociális Köztársaság idején az Il Regime Fascista c. lap 
vezetőjeként valóságos hadjáratot folytatott a rendszer „árulói” ellen. Lásd továbbá a 119. lábjegyzetet. 
498 Magyar Szemle 1944/XLVI. kötet I. (198.) szám, 99. 
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Népszava 1944. január 13-i száma. A megjelenő cikkek többsége halálának körülményeit 

ugyan nem firtatta, de édes-bús hangon búcsúztatta a bécsi döntések során az ország ügyét 

pártfogó egykori olasz külügyminisztert499. A magyar sajtó valóságos ravatalt állított 

számára. A cikkek részletesen ismertették Ciano „tüneményes gyorsasággal felfelé 

ívelő”500 pályaképét, megemlékezve harctéri teljesítményeiről, valamint hazája és a két 

ország barátsága érdekében tett elévülhetetlen érdemeiről. 

A kivégzés minősítésének majdnem teljes hiánya kétségkívül a jól működő 

sajtócenzúra bizonyítéka. Az egyes orgánumok más-más módon igyekezetek megkerülni 

és megmagyarázni, miért is nem lehet, vagy nem kell minősíteni a per kimenetelét. A 

Magyar Szemle szerint „(...) nem időzhetünk a veronai nagy pernél”501, a Pesti Hírlap 

azt állítja, hogy „(...) még mindig nem lehet tisztán látni, miképpen tolódott át gróf Ciano 

olyan irányba, hogy a hazaárulás vádját kellett ő ellene emelni”502, míg a Népszava „(...) 

tekintet nélkül arra, hogy milyen politikai eseménysorozat juttatta idáig a 

fejleményeket”503 búcsúztatja a magyarok nagy barátját. A téma körmönfont megkerülése 

legérzékletesebben a Magyar Kultúra hasábjaiban jelenik meg: „Vannak esetek, amikor 

csak katolikus és magyar szempontból kell embereket és történeteket néznünk s teljesen 

ki kell kapcsolnunk a napi világpolitikának még gyenge áramát is. Amikor tehát mint 

katolikus nem firtatjuk Francónak netalán hibás politikai sakkhúzásit: mint magyarok 

sem kritizáljuk és nem is kritizálhatjuk Ciano politikai szerencsecsillagának elmúlását 

sem. Csak néma megrendüléssel állunk fiatal olasz barátunk korai tragédiája körül és 

imádkozunk érte.”504 A napi világpolitika említett gyenge áramát a sajtóból inkább a 

cenzúra505 kapcsolta ki, semmint a belátás vagy az információ- és időhiány.  

                                                
499 „Az eddigi jelentések alapján még mindig nem lehet tisztán látni, miképpen tolódott át gróf Ciano 
olyan irányba, hogy a hazaárulás vádját kellett ő ellene emelni (…) de bármiképpen történt legyen, 
Magyarország, a magyar közvélemény részvéttel értesült halálának gyászhíréről és emlékét mindig, mint 
a magyar nemzet igazi barátjáét őrzi meg.” In.: Pesti Hírlap 1944. január 13. 10. vagy a Népszava aznapi 
számának 10. oldala: „A magyar közvélemény – tekintet nélkül arra, hogy milyen politikai 
eseménysorozat juttatta idáig a fejleményeket – úgy emlékszik Cianóra, mint aki ismételten tanúságot tett 
Magyarország iránti barátságáról és ezekben a tetteiben a két ország népe között mindenkor fennállott 
barátságot képviselte (…)” 
500 Uo. 
501 Magyar Szemle, 1944/XLVI. kötet I. 198. szám, 99. 
502 Pesti Hírlap, 1944. január 13. 2. 
503 Népszava, 1944. január 13. 10. 
504 Magyar Kultúra, 1944. február 5. 46. 
505 A tárgyalt időszakban igaz érvényben volt az 1914-es sajtótörvény, melynek első paragrafusa 
garantálta, hogy a sajtó útján mindenki szabadon terjesztheti gondolatait, de a liberális elv érvényesülését 
később életbelépő jogszabályok gátolták. 1939-ben, a háború kitörésekor ismét bevezették a cenzúrát, 
felállították a sajtóellenőrző hivatalt, s a hamarosan fellépő papírhiányra hivatkozva a lapok terjedelme is 
csökkent. A kordában tartott sajtó felügyeletét a miniszterelnökségi és külügyminiszteri sajtófőnök látta 
el, s a hetente két ízben tartott főszerkesztői értekezleteken tájékoztatták a kormány és a vezérkar 
képviselői a lapok vezetőit a bel- és külpolitikai eseményekről, valamint utasításokat adtak arra 
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A veronai per magyarországi fogadtatásának és a cenzúra működésének képéhez 

érdekes adalékkal szolgálnak a Magyar Királyi Külügyminisztérium 1943 júliusa és 1944 

márciusa között kelt szigorúan bizalmas iratai506. A Zürichben dolgozó MTI tudósító, dr. 

Tarr László részére küldött tájékoztatók tárgyilagosan számolnak be olyan, eddig kevéssé 

ismert eseményekről is, melyeket a magyar sajtó a német elvárások miatt nem közölhetett. 

A Kállay-kormány ezen az úton (is) szivárogtatott ki híreket a külföldi sajtóba. Az 

egyfelől Magyarország pozitív nyugati megítélése, másfelől a semleges területeken 

tevékenykedő magyar diplomaták tájékoztatása céljából készült jelentések közül az 1944. 

január 17-én kelt 11. számú tájékoztató foglalkozik részletesebben Ciano kivégzésének 

honi vonatkozásaival. Ebből az iratból kiderül, hogy „(...) a budapesti német hivatalos 

körök és a német újságírók szinte minden érdeklődés nélkül, a legteljesebb közönnyel 

siklottak el a magyar sajtó cikkei felett”, amelyek az egykori olasz külügyminisztert, 

„hazánk igen nagy és hasznos barátját” búcsúztatták507. A szlovák és a román 

zsurnaliszták számára azonban a per kiváló alkalmat kínált a magyarok elleni kirohanásra, 

aminek köszönhetően a németek dorgálása sem maradt el. A berlini birodalmi külügyi 

hivatal élesen tiltakozott a grófról megemlékező nekrológok hangvétele miatt, a román 

Curentul napilap pedig ismét elégedetten cikkezhetett „Patagóniáról”, s a bécsi döntés 

jogtalanságáról508.  

Miközben a Ciano kivégzését közlő rádióhír hallatán a magyarok közül „(...) sokan 

(…) sírni kezdtek s hosszú ideig nem tudtak magukhoz térni”509, a Budapesten 

párhuzamosan működő salòi és királyi követek az Olasz Kultúrintézet birtoklása körüli 

huzavonával voltak elfoglalva. A Magyarországon szolgált, Dákára internált királypárti 

tisztek és katonák egy része pedig a gróf halála fölötti kesergés helyett jobbára a dákai 

nők és a Batthyány-kastély vendégszeretetét élvezték olyannyira, hogy „(...) Pápán a pap 

                                                
vonatkozóan, hogy miről és miképp írhatnak. Az erős korlátok között működő, de minden politikai 
irányzatot képviselő sajtónak kötéltáncot kellett járnia a kormány politikájának megfelelően, azaz 
egyszerre kellett tengely és angolszász barátnak is lennie, amit sok esetben nehezen sikerült teljesíteni. A 
kényes egyensúlyt néha elvétették, s a korabeli lapokat olvasva úgy tűnik, a per kapcsán született cikkek 
egy része is túlment a megengedett határon. 
506 Karvalics László – Balogh Mária (szerk.): A szakadék szélén…Az MTI bizalmas jelentései. Napvilág 
Kiadó, Budapest, 2006. (a továbbiakban: Karvalics–Balogh, 2006.) 
507 A tájékoztató – példaként – a Kis Újság cikkének részletét közli, mely egyenesen politikai bűnpernek 
titulálja a Veronában történteket: „A magyarság, amely sohasem alacsonyodott odáig, hogy hálátlan lett 
volna, megrendült lélekkel gondol az elköltözött barátra. A veronai ítéletet végrehajtották. Egy ilyen 
politikai bűnper fölött a történelem mondhat ítéletet, de a kivégzettek között Ciano gróf személyét a 
magyar nemzet hálája és rokonszenve övezi. Visszaemlékezünk a múltra és hódolunk emléke fölött.” In.: 
Uo. 146. 
508 Uo. 
509 Uo. 
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a szószékről már ki is prédikálta a Dákára kerékpározó hölgyeket.”510 – derül ki a 

tájékoztatóból. 

A veronai per és a kivégzések híre fölött a magyarországi olasz diaszpórához 

hasonlóan jobbára az Észak-Itáliában élő lakosság is átsiklott. „Ciano gróf és De Bono 

marsall és többi társaik megölése ugyan nagy megdöbbenést keltett Olaszországban, de 

az emberek a mindennapi élet nehézségeivel való küzdelmükben úgy elfásultak, hogy 

máris napirendre tértek felette.” – írja Bakách-Bessenyey György berni követ 1944. 

január 21-én kelt jelentésében511. A Salòi Köztársaság területén élők Mussolini államának 

igája alatt nyögtek: az erőszakos sorozások, a náci tisztek spontán megtorlásai, a német 

igényeknek alárendelt ipar és mezőgazdaság miatt hézagosan működő élelmiszerellátás 

és a legalapvetőbb iparcikkek teljes hiánya okozta problémák voltak napirenden. Így az 

„igazság” nevében történt kivégzések nem keltettek különösebb feltűnést. Az olasz 

közvélemény amúgy többnyire elhibázottnak tartotta az ítéletet, mivel a büntetés nem az 

államcsíny szellemi vezetőit, hanem egy öreg tábornokot és a Fasiszta Nagytanácsnak az 

országban alig ismert tagjait sújtotta. A fásult közvélemény helyett az észak-olasz sajtó 

aktivizálta magát. A helyi napilapok 1944 januárjában az igazság, az árulók és az árulás 

szavait sulykoló dagályos szalagcímekkel jelentek meg, s terjedelmes írásokban 

számoltak be a „forradalmi igazságszolgáltatásról”512.  

A kitérő zárásaképp érdemes kiemelni, hogy az 1944. márciusi klessheimi találkozó 

előkészítésére, a német külügyminisztérium által készített feljegyzésben a „vád- és 

sérelemlistán” a magyar kormány olaszokkal szembeni viselt dolgai, s köztük a veronai 

per magyar megítélése is domináns szerepet kapott: „Ez a Németországtól és a német 

hadvezetőségtől való elkülönülés – mintha ezekhez Magyarországnak már nem volna 

semmi köze – kifejezésre jutott abban a magatartásában is, amellyel a magyar politika a 

múlt évi olasz eseményeket szemlélte. Csak habozva volt hajlandó a Badoglio-kormány 

árulása után Mussolinit újból elismerni, de szolgálatkészen állt az áruló kormány 

képviselőinek minden elképzelhető tekintetben rendelkezésére. Sőt, Ciano gróf 

agyonlövetését követően, f. [folyó – K. M.] év január 18-án a magyar felsőházban a 

                                                
510 Karvalics–Balogh, 2006. 147. 
511 MNL OL K 84, Berni Követség VIII. Politikai jelzetű iratok a követség második fennállásából. 293. 
csomó. 1941–1944/G. A genfi főkonzulátus jelentései. (176/pol.-1943)  
512 La Stampa, 1944. január 12. 1–2. 
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kivégzés mellett tisztelgő demonstrációt rendeztek; Prónay báró tartotta az 

emlékbeszédet, amelyben Cianót, mint Magyarország barátját ünnepelte.”513  

A magyar vezetésben a veronai vérítélet és körülményei feltehetőleg tovább 

mélyítették azt a meggyőződést, hogy olyan tömbben foglalunk helyet, amelyhez való 

tartozás több kényelmetlenséggel és veszéllyel, mint előnnyel jár. Igaz a március 19-én 

hazánkba érkező Gestapónak nehezebb feladat volt az olaszokéhoz képest mindenképp 

„tisztázatlanabb” magyar ügyek rendezése – gondolva itt a „megoldatlan” zsidókérdésre, 

s a mindaddig viszonylag szabadlábon tevékenykedő ellenzékre –, de a két hónappal 

korábban lezajlott per már felvillantotta a magyar vezetés számára, hogy mi vár azokra, 

akiknek nem sikerül végleg eloldani magukat a náci Németországtól. Hozzáteszem, hogy 

a magyar olvasatban – más országokhoz hasonlóan – a vezető olasz politikusok, a sokat 

próbált bajtársak kivégzése a salòi rendszer alkonyának beköszöntét jelentette. Így 

könnyen érthető, hogy az Észak-Olaszországban kialakult hektikus helyzet jócskán 

kitolta annak az időpontját, hogy a két ország kapcsolata diplomáciai nyugvópontra 

jusson514.  

 

 

4.4. Magyarországi helyzetkép Verona után  

 

A magyarországi politikai események és a veronai per tárgyalása után visszatérek az olasz 

királyi megbízott ügyvivő memoárjához. De Ferrariis, a március 19-i és az azt követő 

események elbeszélése előtt, külön fejezetet iktat be visszaemlékezésében Magyarország 

és a követség 1944 eleji helyzetének bemutatására, az ország bel- és külpolitikai 

körülményeinek értékelésére. Ez a fejezet forrásértéke miatt kerül részletesebben 

ismertetésre. Ezért, mielőtt rátérek az 1944 márciusában történtekre, mérleget vonok én 

is az eddig elbeszélt hónapok eseményeiről.  

De Ferrariis 1944. január 3-án kelt táviratában a Kállayval december 16-án és 18-án 

folytatott megbeszéléseken túl beszámolt külügyminisztériumának a kormányhoz közel 

álló Magyarország című napilap „bátor cikkéről”515 is, amely arról tudósított, hogy az 

                                                
513 Wilhelmstrasse, 1968. 773–777. 578. Berlin, 1944 március. A német külügyminisztérium feljegyzése a 
Hitler–Horthy találkozó előkészítésére.  
514 Szabó László, a Salòi Köztársaságba akkreditált rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter majd 
csak 1944. július 30-án indul útnak, hogy felvegye hivatalát.   
515 A Magyarország című napilapban a cikket én magam nem találtam meg, ugyanakkor szinte kizártnak 
tartom, hogy egy ilyen hangvételű és tartalmú cikk megjelenhetett volna a szigorú cenzúra alatt működő 
magyar sajtóban. 
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ország kész lenne megadni magát a szövetségeseknek, amint azok elérik az országhatárt. 

De Ferrariis hozzátette, hogy mindez a németek figyelmét sem kerülte el, akik „(...) 

óvatosan rajta tartották a szemüket Magyarországon, és széles körben megerősítették 

azokat a híreszteléseket – nyilvánvalóan megfélemlítési szándékkal –, hogy a Wehrmacht 

kész megszállni a magyar területeket”516, s ezzel párhuzamosan az ország területén 

szolgáló német egységek megerősítésére is sor került. A Vörös Hadsereg előrenyomulása 

a román fronton a birodalom számára kiemelten fontossá tette a magyar folyami- és vasúti 

hálózatot, mely hamarosan az egyetlen biztos és ellenőrzött utánpótlási vonallá vált. „A 

katonai körülmények politikai kihatása könnyen előrelátható volt: egyre erősödő német 

nyomás Magyarország kül- és belpolitikájára és egyre nagyobb nehézségek ezen ország 

számára, hogy megőrizzen bármilyen autonóm véleményt a nagyhatalmú Reichhal 

szemben.”517 

A memoár említett fejezetében a Kultúrintézetben lezajlott incidens másnapján, 

január 5-én, a Ghyczyvel folytatott megbeszélés további részleteire is visszatér, mely a 

téma szempontjából még fontosabb információkat tartalmaz a magyar külpolitikával, és 

egyáltalán a politikai helyzettel kapcsolatban. A megbízott ügyvivő korábbi elbeszélését 

kiegészíti avval, hogy a külügyminiszter nem rejtette véka alá, hogy a németek és 

Casertano egyaránt sürgették a királyi követség tagjainak internálását. De Ferrariis erre 

azt válaszolta, hogy ameddig Magyarország diplomáciai kapcsolatot kíván fenntartani a 

királyi kormánnyal, addig kötelessége biztosítani annak követsége számára is a szükséges 

védelmet. Ghyczy hosszasan kérlelte őt, értse meg „(...) milyen nehéz ez a navigálás, amit 

a magyar kormánynak kell folytatnia a német szövetséges akna zátonyai és a nácik ötödik 

hadoszlopának tengerfeneke között (több mint egy millió német származású magyar volt 

a Volksbundba besorozva és közvetlenül Berlin irányítása alá rendelve), miközben az is 

bizonyos, hogy Magyarországnak fel kell készülnie a jövő útjaira.”518 De Ferrariis a 

következő sorokkal zárja a megbeszélésről készített feljegyzését: „Idézek két mondatot, 

amit a külügyminiszter mondott nekem azon a napon. Az egyik: Magyarország nem fogja 

kezdeményezni az olasz kormánnyal a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. A másik, 

mely még szignifikánsabb: egy napon még szükségünk lesz Önökre. Értsék meg a 

helyzetünket és segítsenek nekünk.”519 

                                                
516 De Ferrariis, 1945. 78. 
517 Uo. 79. 
518 Uo. 
519 Uo. 79–80. 
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De Ferrariis látta és értette is a dolgok állását, s a reálpolitikus éleslátásával értékelte 

az eseményeket: „(...) valójában a nehézségek, amelyekbe tevékenységünk során 

ütköztünk, csupán a visszatükröződései voltak azoknak a nehézségeknek, amik a magyar 

politikát kínozták, melynek célja az volt, hogy mindennapos kompromisszumokat kössön 

a szövetséges németektől való félelem és a között a remény között, hogy amint lehetséges, 

eloldhatja végzetét attól a Németországtól, amely a vereségre szavazott.”520 A magyar 

kormány lehetőségei és vágyai közötti hasadék 1944 elejére tátongó szakadékká 

szélesedett.  

A követ meleg szavakkal emlékszik vissza arra, hogy amikor 1943 szeptemberében 

Anfuso és társai rajtaütést követtek el a követségen, a külügyminiszter szóban és írásban 

is elismerte a királyi követséget, mint az olasz kormány legitim képviseletét, a 

miniszterelnök felajánlotta a legáció finanszírozásához szükséges eszközöket, a 

külügyminisztérium politikai osztályának vezetője pedig rendelkezésére bocsátotta a 

magyar diplomáciai futárszolgálat egyik emberét, hogy bizalmas levelezést folytathasson 

kormányával. Mindezeket tekintetbe véve – összegzi De Ferrariis – „(...) nem lehet azt 

állítani, hogy a magyar fél ne lett volna bátor, hogy ne tette volna ki hatalmas 

kockázatnak a felelős vezetőket (...)”521 Egyszersmind leszögezte, hogy a rendezett 

diplomáciai kapcsolatok fenntartása egy olyan kormánnyal, mely együtt harcol a 

szövetségesekkel, megfelelt a vezető körök eltökélt szándékának, azaz hogy nyitva 

tartsanak minden lehetőséget az Egyesült Nemzetekkel való kapcsolatba lépéshez. De 

Ferrariis megjegyzi, senki előtt nem volt titok, hogy a magyar kormány egy ideje 

tanulmányozta már annak a módját, hogy hogyan lehetne a németektől elszakadni, amit 

az ország földrajzi-katonai helyezte különösen veszélyessé tett. A semleges sajtóban 

folytatott propaganda, magán ügynökök Törökországba, Svájcba, Svédországba és 

Portugáliába küldése, a választékos és mindamellett átlátszó nyelvezet, amit a politikusok 

és a magyar sajtó használt, mind-mind jól érzékeltették azt a drámai ellentétet, mely a 

magyar kormány szándékai és „a Németország tulajdonában levő ország”522 kondíciói 

között feszült.  

Ezt a helyzetet – a követ véleménye szerint – három tényező bonyolította tovább. 

Egyfelől az, hogy nem mindenkinek voltak ellenérzései a németekkel kapcsolatban. 

Másfelől az, hogy a magyar politikai körök „(...) ösztönös és megalapozatlan zsigeri 

                                                
520 Uo. 80. 
521 Uo. 
522 „Paese mancipio della Germania.” In.: Uo. 81. 
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félelmet tápláltak a kommunizmussal szemben.”523 Harmadrészt pedig a rettegés a 

szövetségesek győzelmétől, mely egyben a nemzeti területek feldarabolásának 

rémképével riogatott. Az egymásnak feszülő igények és félelmek között lavírozva 

igyekezett Horthy és Kállay elkerülni a végérvényes ígérettételeket, mindvégig abban 

reménykedve, hogy a balkáni partraszállás elhozhatja „(...) a magyar határra az 

angolszászokéval kevert szovjet zászlót”524.  

A fennmaradt forrásokat vizsgálva és a történtekre visszatekintve nem maradhat sok 

kétség afelől, hogy De Ferrariis a magyar kormánykörökhöz képest sokkal reálisabban 

látta az események menetét. A királyhű diplomaták, amikor szeptember végén újra 

megnyitották a követség kapuit, nem tápláltak illúziókat azzal kapcsolatban, hogy ez a 

szituáció, amely már a legelejétől fogva problematikusnak tűnt, hosszú ideig fenntartható 

lenne egy németek által körülvett országban. De Ferrariis – visszaemlékezése szerint – 

már az olasz külügyminiszternek, 1943. október 27-én írt első beszámolóját a következő 

sorokkal zárta: „(…) [mi, a követség munkatársai] nem tudjuk figyelmen kívül hagyni azt 

a lehetőséget, hogy a magyar kormány eddig velünk szemben tanúsított magatartása 

változáson mehet keresztül egyik napról a másikra, mind formáját, mind tartalmát 

tekintve. A királyi kormánnyal való mindennemű kapcsolat megszakítására irányuló 

német nyomás mind Berlinben, mind Budapesten megmutatkozott, és ez egyre súlyosabb 

formát ölthet a továbbiakban. Így nem tudom megmondani, ahogy azt sem nem látom még 

előre, hogy az általános helyzet mennyire instabil, mi lehet majd a munkánk (...) 

eredménye.”525 Mint láttuk, a helyzet reális értékelése nem térítette el őket attól, hogy ott, 

ahol tudtak ellenakciókba bocsátkozzanak, akadályokat állítva a nácik és a fasiszták 

tevékenységének. A magyarokkal néha nyílt, néha titkos együttműködés ugyanis lehetővé 

tette számukra, hogy minden akadály ellenére (információhiány, anyagi nehézségek, kül- 

és belpolitikai fordulatok, etc.), konkrét sikereket tudjanak felmutatni a Királyi 

Olaszország helyi érdekképviseletében. A megbízott ügyvivő továbbá fontos 

eredményként tartja számon, hogy sem a neofasisztáknak, sem – ahogy nevezi – „Európa 

mészárosainak”526 nem sikerült megbontaniuk a budapesti olasz kolónia egységét. 

 

 

                                                
523 „Un’istintiva, irriflessiva e direi fisiologica paura del comunismo.” In.: Uo. 
524 Uo. 
525 Uo. 82. 
526 „massacratori d’Europa” In.: Uo. 83. 
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4.5. Az utolsó negyedév. A királyi követség a megszállás előestéjén 

 

A magyarországi állapotok természetesen erősen hatottak a Kállay-kormány 

magatartására a királyhű diplomatákkal szemben, mely „(...) egyre hezitálóbb és 

bizonytalanabb lett, amiben a németek erőszakos reakcióitól való félelem dominált”527. 

Ilyen körülmények között kellett decemberben és januárban szembenézni két 

problémával: anyagi jellegűekkel és a követség dolgozóinak részbeni vagy teljes 

hazatelepítésének kérdésével. Szeptembertől decemberig sikerült a fizetésekről és a 

juttatásokról gondoskodni, de az év végére kimerültek a követség forrásai; a financiális 

helyzetet pedig csak tovább súlyosbította a menekült katonák segélyezésének ügye – írja 

De Ferrariis528.  

A sokrétű ügymenet feladatainak ellátása megkívánta a szervezeti átalakítást. Ezért 

ebben a periódusban felállításra került az ún. Adminisztrációs Tanács (Consiglio di 

Amministrazione), mely a követség operatív ügyeit intézte. Vezetőjéül De Ferrariist 

választották, tagjai Ciraolo, Voli, Stendardo, Caccialupi és Passalacqua lettek. A katonák 

támogatásával kapcsolatos alapok mindazonáltal továbbra is Voli kizárólagos 

fennhatósága alá tartoztak. A tanács gyűlésén Passalacqua beszámolt október és 

november haváról, elfogadták az elkészült zárómérleget, valamint megállapították az 

elkövetkező hónapok költségvetési tervét, s jóváhagyták egy hitelfelvétel aláírását a 

Magyar Általános Hitelbanknál529.  

Az időszakosan tartott összejövetelek egyikén néhányan hangot adtak abbéli 

véleményüknek, hogy a politikai helyzetre és a magyar kormány viselkedésére való 

tekintettel, de jure vagy de facto fel kellene függeszteni a követség működését, és hogy 

érdemes lenne a magyar hatóságok segítségét kérni, hogy járjanak el a németeknél 

Törökországon (Svilengrand) keresztüli hazatelepítésük engedélyezésének 

meggyorsítása ügyében530. Jónak láttak egyidejűleg egy hasonló irányú kezdeményezést 

tenni a bukaresti követségnél is. A felvetéssel kapcsolatban De Ferrariisnak határozott 

véleménye volt: 

 

                                                
527 Uo. 84. 
528 Uo. 
529 Uo. 85. 
530 Uo. 85–86. 
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1.   A követség működésének „de jure” felfüggesztése maga után vonná a diplomáciai 

kapcsolatok megszüntetését. Ezzel az aktussal azonban túllépnék saját 

kompetenciájukat, mivel ilyen döntést csakis és kizárólag az olasz kormány 

hozhat. A kabinet véleményét kikérni és utasításokat kapni erre vonatkozóan a 

megfelelő összeköttetés hiánya miatt nem lehetett. Az Ankarából érkező üzenetek 

pedig bebizonyították, hogy a királyi kormány számít a követség tevékenységére. 

2.   A követség működésének felfüggesztése egyúttal a több területen folytatott 

tevékenység felfüggesztését is jelentené, azaz az elmúlt négy hónapban nehéz 

munkával megtartott pozíciók átengedését a követség ellenfeleinek. Ez pedig 

ellentmondana az 1943 szeptemberében kialakított álláspontnak, melyet végig 

fenntartottak a későbbiekben is, Perego korábban ismertetett hazatelepítési 

ajánlatának dacára. De Ferrariis hozzátette: ezt a menekült katonák miatt sem 

lehet megtenni, akiknek a védelmét egyedül a követség folyamatos jelenléte 

garantálta.  

3.   Mindenesetre hajlandó volt fontolóra venni a követség részleges 

hazatelepítésének gondolatát, amennyiben ez nem veszélyezteti a magyarországi 

képviselet létét, és megígérte, lépéseket tesz a magyar kormányon keresztül, hogy 

ezt a német hatóságok is elősegítsék. 

4.   Ugyanakkor nélkülözhetetlennek minősítette a hitelszerződés aláírását a magyar 

kormánnyal, aki felajánlásával ismét megmutatta, hogy fenn szeretné tartani a 

diplomáciai kapcsolatokat a királyi kormánnyal531.  

Felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy a követség anyagi körülményeiből fakadóan a 

hitelkérelem bírálata egyenértékű lesz a követség további tevékenységének 

jóváhagyásával vagy elutasításával. A hitelszerződés aláírásával mindenki egyetértett. 

Január közepén sikerült is tető alá hozni a bankkal a megállapodást, ahonnan a szerződés 

értelmében, 170 ezer pengőt tudtak havonta lehívni, 6%-os kamat terhe mellett. Ezt az 

összeget januárban és februárban vették fel, márciusban azonban a követség dolgozóinak 

letartóztatása miatt erre már nem kerülhetett sor532.   

A követség részleges hazatelepítésével kapcsolatos kérésre kapott német válasz – 

ahogy De Ferrariis arra számított – a visszautasítással egyenértékű volt. Ők ugyanis azt a 

feltételt szabták, hogy csak és kizárólag a képviselet teljes állományának 

hazatelepítéséről hajlandóak egyeztetni. A témában Szentmiklósyval folytatott 

                                                
531 Uo. 86–87. 
532 Uo. 88. 



154	  
	  

megbeszélésen a helyettes külügyminiszter kifejtette, hogy véleménye szerint 

hazatelepítésük ügyében a németek buzgalmával akkor sem lehetne számolni, ha De 

Ferrariisék esetleg beleegyeznének. A megbízott ügyvivő végül visszautasította a 

németek „segítségét”533.  

Miközben 1943 decembere végén a magyar kormány – feltehetőleg időhúzás 

szándékával – felvetette az észak-olasz fasiszta szerveknek Villani Frigyes bátyjának 

követi kinevezését Salòba534, 1944 februárjában, Ghyczy kérésére elkészült a követség 

vidékre telepítésének terve, mely a főváros elleni légitámadások esetén lépett volna 

életbe. A protokollosztály útján sikerült kapcsolatba lépniük Széchenyi gróffal, aki 

Kaposvár közelében lévő kastélyának egy részét a rendelkezésükre bocsátotta535. A 

fővárosból való elköltözés lebonyolításával kapcsolatban számtalan ülést tartottak, hogy 

megoldást találjanak a diplomaták terebélyes családjainak és ingóságaiknak az 

áttelepítésére.  

Március közepén magyar diplomata futár kézbesített De Ferrariisnak egy levelet, 

melyben a berni olasz követ tudatta, hogy a királyi kormány jóváhagyta megbízott 

ügyvivői kinevezését, és hozzátette, hogy a svájci magyar követ is megbízást kapott arra, 

hogy ezt a budapesti kormánnyal közölje. Hivatalos kinevezését maga De Ferrariis 

kezdeményezte, hogy megerősíthesse diplomáciai hadállásait Magyarországon536. A 

megbízott ügyvivői tisztségének jóváhagyásáról szóló jegyzékkel egyetemben 

memorandumot intézett a külügyminiszterhez, melyben összefoglalta a tisztázásra váró 

kérdéseket és a folyamatban lévő ügyeket. Ghyczy azonban sem március 16-án, sem 17-

én nem tudta őt személyesen fogadni. 16-án De Ferrariis azt a tájékoztatást kapta Sombor-

Schweinitzer Józseftől537, a politikai rendőrség főnökétől, hogy német 

csapatösszevonások történtek Burgenland környékén. Ilyen híresztelések – emlékszik 

                                                
533 De Ferrariis megjegyzi, hogy a bukaresti és a szófiai követségek ugyan beleegyeztek a német 
ajánlatba, mindazonáltal a bulgár–török határ átlépésére sohasem kapták meg az engedélyt. In.: Uo. 
534 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 2. Fasc. 5.7. Presentazione credenziali. Velence, 1944. 
március 1. Capasso levele Mazzolininek.  
535 A térségben hat Széchenyi-kastély is található, így nem azonosítható be, hogy pontosan melyikről is 
van szó. 
536 De Ferrariis, 1945. 89. 
537 Sombor-Schweinitzer József (Fehértemplom, 1895. március 13 – Philadelphia, 1950.?): rendőrtiszt, 
főkapitány-helyettes, 1919-től a politikai rendőrség egyik vezetője. Keményen fellép a szélsőjobboldali és 
a baloldali mozgalmakkal szemben. A kezében fut össze a politikai nyomozásokat összesítő, a korabeli 
„polgári” hírszerzés minden releváns információja. 1944. március 19. után a Gestapo letartóztatja, 
koncentrációs táborba deportálják. A háború után Himler Márton amerikai ezredes segítőtársa a magyar 
háborús bűnösök felkutatásában. Lásd részletesebben: Kovács Tamás (a bevezetőt írta és jegyzetekkel 
ellátta): Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József feljegyzése a 
szélsőjobboldali mozgalmakról 1932–1943. Budapest, Gondolat Kiadó, 2009.  
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vissza a megbízott ügyvivő – akkoriban gyakran terjedtek Budapesten, ahol azonban a 

hatóságok ezt rendre cáfolták. A hírek hitelességét Ghyczy Jenő és Csatay 

hadügyminiszter538 ezúttal is kategorikusan tagadta. „Mindenesetre Horthy kormányzó, 

Ghyczy külügyminiszter és Szombathelyi vezérkari főnök 17-én különvonaton elindultak 

Bajorországba Hitlerrel találkozni. Amikor 19-én reggel visszatértek onnan, 

Magyarország megszállása már befejezett tény volt. Éjszaka, Horthy visszatérése előtt 

pár órával néhány ezer SS katona sűrű szövésű hurkot alkotva behatolt az országba, 

elfoglalta a kulcsfontosságú posztokat, megbénította a kommunikációt és letartóztatott 

minden olyan elemet a saját házában, aki nyilvánvalóan vagy feltehetően náciellenes: a 

kormány tagjait, a képviselőket, újságírókat, arisztokratákat, lengyeleket és zsidókat. 

A németek hajnali 2 órakor hatoltak be a követségre, ahol azonnal letartóztatták 

Voli tábornokot, aki feleségével és lányával együtt lakott ott. Az én letartóztatásomra 

másnap déli 12 órakor került sor, más mozgalmas események után.”539 – írja De Ferrariis. 

 

 

4.6. 1944. március 19. 

 

De Ferrariist 1944. március 19-én, hajnali fél kettőkor Voli telefonhívása ébresztette fel. 

A katonai attasé jelentette, hogy német fegyveres katonák feltartóztatták a követség 

őrszolgálatát, s megparancsolták nekik, hogy engedjék be őket a misszió épületébe. A 

magyar zsandárság állítólag nem mutatott semmilyen érdeklődést a történtekkel 

kapcsolatban. Voli azt mondta De Ferrariisnak, hogy visszahívja őt, amint tud valami 

közelebbit. Pár perc múlva a megbízott ügyvivő készüléke újra csengett. Az attasé 

közölte, hogy német katonák, jobban mondva az SS emberei kinyitották a kaput, 

áthaladtak a kerten, majd átlépték a villa küszöbét és gyorsan szaladnak felfelé a lépcsőn 

az ő irányába. A királyi követség vezetője megígérte neki, hogy a megfelelő szervekkel 

a lehető leghamarabb a helyszínre fog érkezni. „Közelítenek felém, fegyverrel a 

kezükben”540 – mondta Voli, majd a vonal megszakadt.  

                                                
538 Csatay Lajos (Arad, 1886. augusztus 1. – Budapest, 1944. november 16.): honvédelmi miniszter. 
Harcol az első világháborúban, majd a budapesti Hadiakadémia tanáraként dolgozik. 1921 és 1926 között 
csapatszolgálatot teljesít. 1941 és 1942 között a pécsi IV. honvéd hadtest parancsnok. 1943-ban rövid 
ideig a 2. magyar hadsereg parancsnoka, majd a 3. magyar hadsereg parancsnokává nevezik ki. 
Honvédelmi miniszter a Kállay-, majd a Sztójay-kormányban. 1944 novemberében feleségével együtt 
öngyilkosságot követnek el. 
539 De Ferrariis, 1945. 90–91. 
540 Uo. 93. 
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Gróf Teleki Gyula protokollfőnököt a legbékésebb álmából ébresztette fel De 

Ferrariis telefonhívása az éjszaka közepén. Miután beszámolt neki röviden a történtekről, 

Teleki biztosította őt, hogy a rendőrség azonnal közbe fog lépni. De Ferrariis egyre csak 

várt, de miután nem kapott további híreket, felhívta Sombort. Olybá tűnt számára, hogy 

elhallgat valamit: szavai általánosnak és kitérőnek hatottak. Annyit mondott, hogy 

odaküld valakit, aki megnézi, hogy állnak a dolgok és reméli, hogy a rend mielőbb 

helyreáll. A követ ekkor a külügyminisztériumot hívta, ahonnan a miniszterelnökséghez 

irányították. Fél három volt, amikor értesült róla, hogy a kormány rendkívüli ülést tart. 

„A helyzet tehát súlyos, és általános jellege van”541 – állapította meg a megbízott 

ügyvivő.  

Sok sürgetés után végül telefonhoz jött Szentmiklósy. De Ferrariis élénken 

tiltakozott nála a magyar hatóságok passzivitása, a követség fegyveres megszállása és 

Voli letartóztatása ellen. Követelte az attasé azonnali szabadon bocsátását és a követség 

jogaiba való visszaállítását. Szentmiklósy nyugodtan végighallgatta De Ferrariist, majd a 

következőket mondta: „Tesszük, amit tenni tudunk, de amit tehetünk az elég kevés (...) 

Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk.”542 Az olasz követ pontosítást kért a 

külügyminiszter állandó helyettesétől szavaival kapcsolatban, mire ő így válaszolt a 

visszaemlékezés tanúsága szerint: „Német csapatok behatoltak Magyarország területére, 

és jelenleg folyamatban van az ország összes stratégiai pontjának megszállása. A 

közutak, a vasúti vonalak, a repülőterek, a minisztériumok fölött az ellenőrzést már 

részben megszerezték. Egyelőre nem ismert számomra, hova fejlődhet ez a helyzet. 

Mindezek függvénye, hogy mit tudunk tenni az Önök követsége ügyében.”543 

De Ferrariisnak reggel nyolc óráig sikerült a követség összes munkatársát, kollégáit 

és barátait telefonon értesítenie a történtekről, köszönhetően annak, hogy a 

telefonközpontok utoljára kerültek a németek kezére. Fél kilenctől a 

külügyminisztériummal és a miniszterelnökséggel minden összeköttetés megszakadt; 

többé nem tudta azokat elérni telefonon. Úgy döntött, hogy jegyzéket készít a magyar 

kormány számára, melyben emlékezteti arra, hogy bármilyen körülmény között 

felelősséggel tartozik a követségért és munkatársainak biztonságáért. Sietve 

megszerkesztette a memorandumot, majd a külügyminisztérium felé vette útját. Az épület 

ajtajai azonban el voltak barikádozva, ezért átsétált a közelben lévő 

                                                
541 Uo. 94. 
542 Uo. 
543 Uo. 
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miniszterelnökséghez. Az előtte lévő tér üres volt azon a reggelen, csak az állandó katonai 

díszőrség lépkedett fel s alá, „(...) mint az óramutató, ami a tehetetlenség miatt még akkor 

is mozog, mikor a szerkezet már összetörött.”544  

A kapuban először nem akarták beengedni, de a látogatási kártyáját felmutatva végül 

kinyitották neki az ajtót. A díszlépcső aljában Bárczy István államtitkár állt, aki 

csüggedten a következő szavakkal fogadta: „Vége mindennek.” Miközben a szobájába 

vezette De Ferrariist, tájékoztatta őt arról, hogy a német megszállás óráról órára 

súlyosabb. Az országot álmában lepték meg, miután Horthy visszautasította Hitler 

ultimátumát. A kormány meg van bénulva, a hatalom gyakorlásának eszközei már a 

németek kezében vannak. Bárczy beszámolója közben – emlékszik vissza De Ferrariis – 

sorban futottak be a titkárságra a nyugtalanítóbbnál nyugtalanítóbb hírek: a 

belügyminisztert, Keresztes-Fischer Ferencet letartóztatták, a rendőrséget megszállta az 

SS, a Kisgazdapárt helyettes elnöke rálőtt az SS-ekre, akik súlyos sebesülésekkel 

hurcolták el onnan545, valamint, hogy a németek megszállták a főváros fontosabb 

kereszteződéseit. Bárczy csendben, de egyre sápadtabb arccal hallgatta ezeket a híreket. 

„Talán úgy érezte, hogy Magyarország a háború és a vereségek örvényében eltűnőben 

van, az a Magyarország, mely az aranyozott szalonok vitrinjeiről, László ideges 

képmásairól, a honvédség festői uniformisairól még mindig visszakacsint. A szép 

vadászatok és elegáns hölgyek Magyarországa, akik megőrizték féltékeny szerelmüket a 

túlságosan nagy Burg szalonjaiban a főhercegek túlélői, a nagyhűbérurak és a magas 

arisztokrácia képviselői iránt.”546  

De Ferrariis átnyújtotta memorandumát, amire igen udvarias, de általános választ 

kapott Bárczytól. „Mi magunkat sem tudjuk megvédeni.” – felelte, majd előadta, hogy 

egy órával korábban három SS katona, nem tudni hogyan, behatolt a miniszterelnök 

irodájába, s megparancsolták az öreg Bethlen grófnak, hogy kövesse őket. „»Ha egy 

német tiszt kér tőlem valamit, – válaszolta büszkén a volt miniszterelnök – készen állok 

azt meghallgatni.« Erre azok elmentek, a megdöbbent Kállayt, Bethlent és Kányát 

                                                
544 Uo. 95. 
545 Bajcsy-Zsilinszky Endréről van szó. 
546 De Ferrariis, 1945. 96. 
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otthagyva.547 »De visszajönnek hamarosan – tette hozzá melankolikusan Bárczy – más 

ürüggyel.«”548  

De Ferrariis belátta, hogy nem sokat tehet; jobbnak gondolta hazamenni. Nem volt 

kétsége afelől, hogy hamarosan őt is le fogják tartóztatni. A minisztertanács épülete előtti 

téren azonban már harckocsik álltak, s a németek minden járókelőt megmotoztak. 

Visszament ezért Bárczyhoz, arra kérve őt, hadd mehessen haza a miniszterelnökség 

egyik autóján. Hosszas keresés után találtak egy szabad autót és egy sofőrt, aki hazavitte 

De Ferrariist. Kb. két órán át még telefonált, hogy egyeztesse legközelebbi 

munkatársaival, mi történjen abban az esetben, ha őt vagy őket letartóztatnák. Dél volt, 

amikor a németek betoppantak a lakásába.  

Három katona és egy tiszt érkezett, akik felszólították, hogy kövesse őket és adja át 

a követség páncélszekrényének a kulcsát. De Ferrariis azt felelte, nincs nála a kulcs, s 

visszautasította, hogy engedelmeskedjen egy olyan parancsnak, amit nem a magyar 

hatóságoktól kapott. Egy ironikus mosoly – írja – kísérte a megvető választ: „Nem létezik 

semmilyen magyar kormány, csak a német megszálló parancsnokság.”549 Ekkor 

diplomáciai sérthetetlenségére hivatkozott a követ. A tiszt hezitált, telefonált, majd azt 

mondta, hogy őrizetben marad a lakásában az újabb utasításig. Egy óra elteltével négy 

felfegyverzett SS tiszt jelent meg, akik arra utasították, hogy kövesse őket. De Ferrariis 

tudta, hogy teljesen felesleges minden további ellenállás.  

Először a Dunahajózási Olasz Társaság épületének alagsorába vitték. „Egy hatalmas 

pincében, melynek zömök fekete falai voltak, két lámpa világított gyengén. A több száz – 

már megmotozott – letartóztatott mély csendben, mozdulatlanul várakozott. A rendezetlen 

ruházatokból, a meghökkent, merev tekintetekből, kiolvasható volt váratlan elfogásuk 

ijedtsége, a szorongás attól, hogy hirtelen már nem egyenlők. Minden új érkezőt száz 

ideges tekintet fogadott. Ez a kölcsönös szemkontaktus pecsételte le a pince sötétjében a 

közös ellenséggel szembeni csendes szolidaritás paktumát. Rögtön megláttam Volit, aki a 

terem közepén lévő asztalnak támaszkodott, hozzá közel pedig d’Andrea ezredest, 

Chittolinit, Rossit és Dr. Fabio Sforzát, a belgrádi Általános Biztosító munkatársát (...) 

                                                
547 Kállay visszaemlékezése szerint a jelenet a következőképp történt: „Bethlen István az elsők között 
keresett fel reggel a hivatalomban. Alig volt azonban ott, gestapósok rontottak be az irodámba, amely 
előtt most is, mint máskor, csak egy rendőr és egy detektív őrködött, és felszólították Bethlent, hogy 
menjen velük, mert a német követ beszélni óhajt vele. Bethlen egészen nyugodtan azt felelte, hogy arra 
kéri a német követet, keresse fel itt, ahol most van, ha látni akarja. A gestapósokat erélyesen 
kiutasítottam, a vezetőjüknek olyan volt az ábrázat, amilyen szörnyűt én még soha életemben nem láttam. 
Elmentek.” In.: Kállay, 2012. II. 197–198. 
548 De Ferrariis, 1945. 97. 
549 Uo. 98. 
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Lassacskán megpillantottam az árnyékban ismert arcokat: Baranyai képviselőt, a 

Magyar Nemzeti Bank elnökét, ismert gazdaságtudós embert, aki soha nem hajtotta meg 

a fejét a náci parancsok előtt, a németellenes érzelmeiről jól ismert Dampierre bárónét, 

a volt francia nagykövet feleségét550, Barcza bárót551, a máltai lovagrend képviselőjét, 

Rassayt552, a Liberális Magyarország Pártjának elnökét553, Rátzot554, a szocialista párt 

képviselőjét, Goldberger555 és Aschner556 zsidó urakat, két nagy magyar ipari vállalat 

vezetőit. Az új letartóztatottak megállás nélkül érkeztek délután három óráig (...)”557  

 

 

4.7. De Ferrariis és társai sorsa 

 

A Dunahajózási Olasz Társaság alagsorából az összegyűjtött rabokat pár óra várakozás 

után az innen 500 méterre lévő, Lánchíddal szembeni fogdába szállították át. Szakadatlan 

üvöltés, megfélemlítés, gúnyolódás és néha ütések hangja érkezett más zárkákból. Az SS 

által kihallgatott rabok hosszú órák után sápadt, csendes és meghökkent arccal tértek 

vissza – írja De Ferrariis558. „Naponta kétszer (...) egy tányérnyi valamit és egy darab 

kenyeret kaptunk. A tányérban valami leírhatatlan vizes lötty volt, erősen paprikázva, ami 

4 napig számomra szó szerint lenyelhetetlen volt. A cellatársaimtól kapott néhány szelet 

szalonnával éltem túl, amit Rassay és Rátz képviselőknek küldtek otthonról.”559  

                                                
550 Robert Dampièrre, korábban a Vichy-Franciaország egykori rendkívüli követe és meghatalmazott 
minisztere. Miután a németek elfoglalták egész Franciaországot, úgy döntött, hogy Magyarországon 
maradt feleségével együtt.  
551 Barcza György testvéréről, Barcza Károlyról van feltehetőleg szó. 
552 Rassay Károly (Orosva, 1868. március 21. – Pécel, 1958. augusztus 2.): jogász, politikus, 1923 és 
1944 között az Esti Kurír című liberális napilap szerkesztője.   
553 Rassay pártja 1935-től a Polgári Szabadságpárt nevet viselte.  
554 Rátz Kálmán (Komárom, 1888. augusztus 10. – Svájc, 1951. ?): őrnagy, jobboldali politikus. A 
Szálasival való összekülönbözése után 1941-ben kilépett a Nyilaskeresztes Pártból, s ellenpártot hozott 
létre Független Magyar Szocialista Párt néven. Politikai tevékenysége miatt a németek letartóztatják. 
Mauthausenből 1944 szeptemberében szabadul.  
555 Goldberger Leó (teljes nevén: dr. Buday-Goldberger Leó) (Budapest, 1878. május 
2. – Mauthausen, 1945. május 5.): a magyar textilipar egyik nevezetes alakja. Az 1785-ben alapított 
Goldberger-gyár elnök-vezérigazgatója, a Gyáriparosok Országos Szövetségének (GYOSZ) igazgatója, 
a Magyar Textilgyárosok Országos Egyesületének elnöke, a Magyar Külkereskedelmi 
Intézet igazgatóságának tagja, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsosa. 1944-ben a Gestapo elfogta 
és koncentrációs táborba hurcolta. A mauthauseni tábor felszabadulása után pár nappal a táborban halt 
meg. 
556 Aschner Lipót (Assakürt, 1872. január 27. – Budapest, 1952. január 18.): üzletember, az Egyesült Izzó 
felvirágoztatója, a Tungsram alapítója, az Újpesti Torna Egylet elnöke és mecénása.  
557 De Ferrariis, 1945. 99–100. 
558 Uo. 102. 
559 Uo. 102–103.  
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Március 21-én végül Voli és De Ferrariis első kihallgatására is sor került. 

Szerencsére félelmeik (ekkor még) nem igazolódtak be, ugyanis a tisztek nem 

kérdezősködtek sem a szabotázzsal, sem a hírszerzéssel kapcsolatban560. A vallatásnak 

meglehetősen általános jellege volt: arról kellett beszámolniuk, hogy milyen 

tevékenységet fejtettek ki március 19-éig Magyarországon. Voli kijelentését, hogy a 

királyi kormány magyarországi képviseletének egyik vezetője volt, kihallgatói ironikus 

felkiáltásokkal fogadták, míg az egyik jelenlevő magyar – rossz olaszsággal – azt 

hangoztatta, hogy „mind árulók”561 – emlékszik vissza De Ferrariis.  

A fogdából március 23-án este vitték tovább őket: a rabszállító autó a követség 

egykori épületénél újabb foglyokat vett fel, majd a csoportot a Keleti Pályaudvaron egy 

Ausztriába tartó vonatra terelték. Bruck an der Leitha [Királyhida – K. M.] névre hallgató 

állomáson a férfiakat leszállították a vagonokról562, a nőket pedig Bécsbe szállították 

tovább.   

De Ferrariis és társai 9 km gyaloglás után Kaisersteinbruchba érkeztek. Az első 

világháborút követően Ausztriához csatolt Császárkőbánya, azaz Kaisersteinbruch, a 

birodalom egyik legnagyobb fogolytáborának adott otthont ebben az időben. A több 

részlegre osztott tábor Stalag VII A-ra keresztelt egysége kifejezetten a tiszteknél 

alacsonyabb rangfokozatú túszok gyűjtőtábora volt, ahol több tízezer orosz, francia, 

angol, amerikai és olasz fogoly mellett, március 23-ától De Ferrariis és társai is néhány 

hónap erejéig, ahogy maga fogalmaz, a „Wehrmacht vendégei” lehettek563. Itt került sor 

ideszállításuk után néhány nappal Voli második kihallgatására. Bár a Budapestről érkező 

kihallgató SS tiszt beszédéből a katonai attasé számára hamar kiderült, hogy vallatója 

nincsen bizonyíték erejű dokumentumok birtokában564, mégis elültette mindannyiukban 

a félelmet, hogy előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül vád alá fogják őket helyezni. Annyi 

tudható, hogy április elején a katonákat elkülönítették a követség más dolgozóitól, s 

amikor május 9-én De Ferrariist 11 társával Bécsen át Lumezzane irányába tartó vonatra 

                                                
560 Uo. 102. 
561 Uo. 103. 
562 Uo. 105–109.  
563 Uo. 109.; Brusasca, 1949. 74. 
564 De Ferrariis, 1945. 114. 
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tették565, Voliékat (feltehetőleg nem sokkal később) az ellenkező irányba, Mauthausenbe 

szállították566.   

De Ferrariis visszaemlékezésén és a levéltárban fennmaradt táviratokon túl a 

kihallgatási jegyzőkönyvek567 is részletes tájékoztatást nyújtanak a foglyok 

átszállításával, megfelelő hatóságoknak történő átadásával és vallatásuk részleteivel 

kapcsolatban. Az egykori királyi követség vezetőjétől ezeken túlmenően egy említésre 

méltó véletlen egybeesésről értesülhetünk. A lumezzane-i internálótáborban ugyanis a 

„nemzetellenes” személyeken kívül (amilyeneknek De Ferrariist és társait tekintették) 

valamilyen okból diszkreditálódott fasisztákat is őriztek. Így kerülhettek egy fedél alá a 

követség dolgozói Nicola Furlottival, a veronai kivégzőosztag vezetőjével, aki 

személyesen hat golyóval végzett Ciano gróffal568.  

Nem sokkal később, május 27-én Giorgio Ciraolo, a követség másodtitkára és Attilio 

Perrone Capano harmadtitkár is Lumezzanéba került569. Elbeszélésük szerint 

Magyarország megszállása után az SS kb. 10 napig nem tartóztatott le újabb királyhű 

diplomatákat. Ciraolo ez idő alatt megpróbált minden lehetséges módon közbenjárni az 

új magyar kormánynál, hogy a követség tagjai ügyében a nemzetközi normáknak 

megfelelően járjon el. Állítólag csak március 31-én, miután a magyar 

külügyminisztériummal minden részletében megállapodott erről (!)570, tartóztatták le őt 

                                                
565 Lásd a 12 repatriált személyt és beosztásukat:  

1.   DE FERRARRIS SALZANO, Carlo: a budapesti követség megbízott ügyvivője, a Külügyminisztérium 
alkalmazottja. 

2.   MARZETTI, Mario: a budapesti katonai attasé titkára, a Hadügyminisztérium alkalmazottja. 
3.   SFORZA, Fabio: a belgrádi Általános Biztosító tisztviselője és alkalmazottja. 
4.   ROSSI, Elio: az olasz iskola tanára, a Külügyminisztérium alkalmazottja. 
5.   TITTOLINI, Esterino: az állami vasutak főfelügyelője, a Kommunikációs Minisztérium alkalmazottja. 
6.   SESTO, Colombo Angelo: az Alfa Romeo Vállalat motorszerelője. A magyar kormány megbízásából állt 

a nevezett vállalat alkalmazásában.  
7.   D’ERASMO ,Domenico: a Gamma Vállalat munkása, a Hadügyminisztérium alkalmazottja. 
8.   LAPILLO, Umberto: a Gamma Vállalat munkása, a Hadügyminisztérium alkalmazottja. 
9.   FRASCA, Orfeo: a budapesti követség küldönce, a Külügyminisztérium alkalmazottja. 
10.   MALACARNE, Guido: a genovai Chioggio Vállalat munkása. A magyar kormány megbízásából állt a 

vállalat alkalmazásban. 
11.   DE VITA, Giuseppe: a budapesti követség küldönce, a Külügyminisztérium alkalmazottja. 
12.   BORSELLI, Carlo: a Budapesti Követség alkalmazottja, a Külügyminisztérium beosztottja.  

In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). 
Udine, 1944. május 15. Feladó: Questura Udine. Címzett: Q.G.  
566 De Ferrariis, 1945. 118, 123. 
567 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). 
568 De Ferrariis, 1945. 129–130. 
569 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). Q. 
G., 1944. május 24. Feladó: PERS. Címzett: Questura Udine, Ministero Interno, Questura Brescia. A 
lumezzane-i táborba érkezésük pontos dátumát De Ferrariis közli. In.: De Ferrariis, 1945. 131. 
570Kétséges, hogy a Sztójay-kormány egyezkedett volna ebben az időben a királyi követség ottmaradt és 
le nem tartóztatott tagjaival, bár nem kizárt, hogy apparátusának valamely tagja ezt megtette. 
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társaival egyetemben571. Első állomásuk a Fő utcai börtön volt, ahol közel másfél hónapot 

töltöttek. A rabokat innen Mauthausenbe vitték572, Ciraolót és Capano pedig Lumezzane-

ba irányították tovább. A követség le nem tartóztatott tagjait (Caccialupi kereskedelmi 

attasé és helyettese Macchia), családjukat (mint például De Ferrariis családját) és a 

követség alkalmazásába dolgozó civileket pedig Kékesre internálták573.  

De Ferrariist társaival a lumezzane-i internálótáborból 1944. június 30-án a 

Milánótól tíz kilométerre, Cesano Boscon városának ideiglenes börtönébe vitték574. 

Mivel itt sikerült kapcsolatba lépniük az antifasiszta csoportokkal, akiktől ígéreteket 

kaptak, hogy a meneküléshez szükséges hamis iratokat és pénzt megszerzik számukra, 

napról napra jobban foglalkoztatta őket a szökés gondolata. Egyre sürgetőbbé tette ezt a 

garázdálkodó fasiszta csoportok és a nácik radikalizálódásáról terjedő hírek is575. A végső 

lökést Voli lányának levele adta. A fiatal hölgy üzenetében beszámolt, hogy a salòi 

külügyminisztériumtól kapott információi szerint kilátásba helyezték apja ügyének 

tárgyalását, mégpedig Veronában576. 1944 augusztusában már rég nem volt titok, hogy ez 

milyen következményekkel járhatott volna. De Ferrariis előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 

katonai attasé mellett maga is könnyen a vérpadon találhatja magát577.  

Az 1944. október 4-én végrehajtott szökés után De Ferrariis, Capano és Ciraolo 

Bolognába értek. Bár a szövetségesek csupán néhány kilométerre voltak, a város 

                                                
571 A letartóztatottak között volt Attilio Perrone Capano, Lambertini Sorrentino újságíró, Aldo Bizzarri, a 
Kultúrintézet egykori igazgatóját, és Stendardo sajtóattasé.  
572 A Mauthausenbe került rabok név szerint a következők: 

1.   Alfredo Stendardo, a budapesti követség sajtóattaséja 
2.   Oscar Di Franco 
3.   Prof. Aldo Bizzarri, az Olasz Kultúrintézet igazgatója 
4.   Lamberti Sorrentino, újságíró 
5.   Acconti Gil, az Agip dolgozója 
6.   Gianola úr, az Olasz–Magyar Bank társigazgatója 
7.   Gianfranco Turola 
8.   Bizonyos Negrin úr 
9.   Rosario Marocco, gépkocsivezető 
10.   Porron, a volt budapesti követség Katonai Segélyező Hivatalának alkalmazottja  
11.   Michele Luxardo, a magyarországi Fiat igazgatója 
12.   Dott. Waldmann, a Shell Magyarország igazgatója 

In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). 
Berlin,1944. május 31. Feladó: Berlini Olasz Követség.  
A tábor felszabadulását De Ferrariis tanúságtétele szerint Sorrentino és Bizzarri élték meg. A többiekről 
nincs információ. 
573 De Ferrariis, 1945. 131–132. 
574 Brusasca, 1949. 74. 
575 Júliusban például arról értesültek, hogy a Fossoli koncentrációs táborban 70 politikai internáltat 
végeztek ki, megtorlásul azért, mert a partizánok megöltek néhány németet. In.: De Ferrariis, 1945. 143. 
576 Voli további sorsával kapcsolatban annyit tudunk De Ferrariistól, hogy Mauthausenből végül a 
sachsenhausen-oranienburgi koncentrációs táborba került. A tábor felszabadítását megélte, feltehetőleg 
szovjet fogságba került ezután.  
577 De Ferrariis, 1945. 147. 
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felszabadítása még hosszú hónapokig váratott magára. Így egyre valószínűtlenebbnek 

tűnt az a tervük, hogy itt várják meg az amerikai csapatok bevonulását. A várost a nácik 

és a fasiszták prédálták, s az őket befogadó internátus napról-napra kevesebb biztonságot 

jelentett számukra. Szorult helyzetükben az egyedüli lehetőségként az Appennineken 

való átkelés kínálkozott. A 2165 méter magas Monte Cimone megmászása még az olyan 

gyakorlott alpinistáknak is, mint Ciraolo és De Ferrariis, komoly kihívást jelentett volna 

megfelelő felszerelés és ruházat nélkül, aminek a beszerzése a háború forgatagában 

lehetetlennek bizonyult578. Elkeseredésében Capano, társai ellenkezése dacára, mégis az 

indulás mellett döntött. Néhány nappal később itt vesztette életét579. De Ferrariis 

memoárja nem mellesleg neki állít emléket. 

De Ferrariis és Ciraolo hosszú hezitálás után más útvonalon indult el a felszabadított 

Itália irányába. Tapasztalt, a terepet ismerő vezető segítségével a Tagliole di 

Pievepelago–Coreglia–Bagni di Luca útvonalon két nap alatt az amerikai védvonal mögé 

érkeztek580. A remélt szabadság helyett azonban újra börtön és fogság várt rájuk, mígnem 

február 2-án – személyazonosságuk tisztázását követően – szabadon engedték őket, s 313 

nappal De Ferrariis budapesti letartóztatása után végül Rómába értek581.  

 

 

4.8. Rendeződő helyzet 

 

A királyi követek sorsa felől Casertano 1944. március 28-án írt hosszabb lélegzetvételű 

jelentéséből is tájékozódhatunk582. A fasiszta követ beszámol a salòi 

külügyminisztériumnak a királyi követség felszámolásáról és a kémkedéssel vádolt 

személyek letartóztatásáról. Várakozásával szemben nem minden ellenlábasa került 

őrizetbe, s részletes lista hiányában nem lehet tudni, hogy pontosan kiket is érintettek a 

németek intézkedései. Sőt, – írja Casertano – Budapest utcáin a mai napig lehet látni 

néhány autót „királyi hadsereg” vagy „diplomáciai testület” feliratú rendszámtáblával 

közlekedni. A szabadlábon lévők közül sokan már jelentkeztek is a fasiszta követségnél, 

                                                
578 Uo. 178–179. 
579 Ugyanerről számol be Brusasca is. In.: Brusasca, 1949. 75. 
580 De Ferrariis, 1945. 193–200. 
581 Uo. 200–210. 
582 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano 
e badogliani. Budapest, 1944. március 28. Casertano levele a Külügyminisztériumnak. A 
kormányváltásról pedig egy pár nappal korábbi levelében ír. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, 
Ungheria, b. 40. Fasc. 1.2. Mutamento di Governo. Budapest, 1944. március 23.  
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védelmet vagy útlevelük hosszabbítását kérve. Annak érdekében, hogy mielőbb pont 

kerülhessen a Badoglio-pártiak ügyének végére, Casertano kéri a berlini követséget, hogy 

járjon közben a kompetens német hatóságoknál Budapesten, hogy ezeket a személyeket 

az általa szerkesztett névsor szerint mielőbb Olaszországba repatriálni lehessen.  

A királyi követség prominens személyeinek letartóztatása tehát nem oldotta meg 

egyszer és mindenkorra a problémát Casertano számára. Ezért a fasiszta követ a 

különböző csoportokkal szemben alkalmazandó eljárásrendre tett ajánlást feletteseinek:  

1.   „Megújítani azoknak az útlevelét, akik régóta élnek itt, van állásuk, nem folytattak 

tengelyellenes tevékenységet és akik katonai és politikai szempontból nem 

ártalmasak. 

2.   Megújíani azok útlevelét meghatározott időre (1–2 hó), akiknek nincs állásuk, s 

bizonyosan állásnélküliek maradnak rövid időn belül, avval a kikötéssel, hogy 

«csak Olaszországba való visszatérésre érvényes».   

3.   Visszautsaítani a zsidók útlevelének meghosszabbítását. 

4.   Repatriálni minden katonát, akik jelenleg magyar koncentrációs táborokban 

vannak, és kijelentik, hogy hajlandók újra harcbaszállni. Akik nem hajlandók 

katonának állni, azokat Németországba kell küldeni dolgozni. 

Ezen országban a »badogliánus kérdés« megoldásának meggyorsítása érdekében 

kérem a berlini követséget, hogy járjon közben a központi német hatóságoknál, hogy 

legyenek segítségünkre a civilek és a katonák Olaszországba történő hazatelepítésében 

az általunk készített listának megfelelően, melyet mi biztosítunk a németek számára, és 

annak másolatát majd a követségre is elküldöm. 

Csatolok két listát. Az egyik a hazatelepítendők névsorát, a másik pedig az 

opportunista badogliánusok neveit tartalmazza, akik nem fejtettek ki semmilyen politikai 

tevékenységet, csak dolgoztak a követség számára, ezért őket is haza kellene 

szállítani.”583  

A diplomaták letartóztatása után áprilisban Olaszországban elindították a 

hivatalukból történő felmentésüket, rendfokozatuktól való megfosztásukat és a fizetésük 

felfüggesztésére irányuló eljárást is584. A március során Budapesten letartóztatott 

                                                
583 Uo. 
584 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.1. Badogliani in Ungheria (1944). 
Budapest, 1944. április 15. Appunto per la Direzione Generale del Personale.; ASMAE, Affari Generali 
RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al Governo repubblicano e badogliani. 1944. április 20. 
Mazzolini levele a Budapesti Olasz Követségnek.  
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diplomáciai személyek megfelelő hatóságoknak történő átadása túlnyomórészt május 

végéig elhúzódott. Az elfogott családtagok és olasz katonák repatriálására pedig csak 

decemberben került sor. 
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V. AZ UTOLSÓ FELVONÁS: OLASZ–MAGYAR KAPCSOLATOK 1944 

TAVASZA ÉS 1945 ÁPRILISA KÖZÖTT 

 

 

5.1. Szabó László olaszországi követ és meghatalmazott miniszter kinevezése 

 

Az országunkba érkező megszálló erők egyik első feladatuknak – mint láttuk – a 

tisztázatlan olasz–magyar viszony mielőbbi rendezését tekintették, mint egyfajta 

hozzájárulást a tengely valamelyes életre galvanizálásához. Az ambivalens állapotok 

felszámolása több fronton és szinte egyszerre ment végbe. Értem ezen a királyi követség 

dolgozóinak letartóztatását majd koncentrációs táborokba hurcolását, a Déli Királysággal 

való diplomáciai kapcsolatok megszakítását585, a fasiszta követség „jogaiba történő 

visszaállítását” (többek között a Kultúrintézet fasiszta kézbe történő átadását586) és a 

hazánkba menekült olasz katonák feletti őrizet átvételét.  

A németek a Mussolini-féle követség budapesti helyzetének viszonylagos 

stabilizálása után az olaszországi magyar követség hosszú ideje húzódó ügyének a végére 

is pontot szerettek volna tenni. Veesenmayer március 30-án Sztójayval folytatott 

személyes megbeszélésének egyik tárgya éppen a salòi magyar képviselet ügyének a 

rendezése volt. A teljhatalmú német megbízott másnap Ribbentropnak küldött 

jelentésében már jelezte, hogy az új miniszterelnöktől ígéretet kapott mind a Papp-, mind 

az Abele-ügyek „kívánt szellemben való elintézésére.”587 A két ország kapcsolatainak 

rendezése jegyében egy héttel később Sztójay utasítására hazahívták Papp követségi 

tanácsost és Abele főkonzult588, s felszabadították az Olaszországban zárolt magyar 

követeléseket589. Lépések történtek a személyében a németeknek és Mussolininek 

megfelelő salòi követ kinevezésének ügyében is. 

                                                
585 Erre 1944. április 5-én kerül sor. In.: Andreides, 2010. 227. 
586 Wilhelmstrasse, 1968. 800. 1944. március 25. Különvonat. Six külügyminisztériumi osztályvezető 
távirata a külügyminisztériumnak. „Megbeszélésünkkel kapcsolatban kérem, hogy budapesti 
tárgyalásaim alábbi eredményét szíveskedjék a birodalmi külügyminiszter úr elé terjeszteni, és 
beleegyezését a II. fejezethez megszerezni. Géptávíró útján kérlek értesítést: Már elrendelve (...) A 
Badoglio-Olasz Kultúrintézet átadása a fasiszta csoportok kezébe (...)”  
587 Uo. 808. Budapest, 1944. március 31. Veesenmayer birodalmi megbízott jelentése Ribbentrop 
külügyminiszternek.  
588 Uo. 815. Budapest, 1944. április 7. Veesenmayer birodalmi megbízott távirata Ribbentrop 
külügyminiszterhez.  
589 Uo. 832. Berlin, 1944. április 19. A külügyminisztérium feljegyzése a magyar gazdasági kérdések 
resztor megbeszéléseiről.  
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Olaszországban mindeközben már egyre türelmetlenebbül várták a magyar követ 

megérkezését. A hír, miszerint Szabó Lászlót590 olaszországi magyar követté nevezték ki, 

az RSI külügyminisztériumába a német nagykövetség tolmácsolásában 1944 májusának 

elején futott be591. Körülbelül 10 nappal később Mazzolini már távirati úton adta tudtára 

a budapesti fasiszta követségnek, hogy az új követ és meghatalmazott miniszter 

kinevezését olasz részről jóváhagyták592. Ezzel egy időben Papp Gábor is arról tudósította 

a magyar külügyminisztériumot, hogy „(…) Mussolini nagy örömmel értesült vitéz Szabó 

László vezérőrnagy tervbe vett olaszországi követi kinevezéséről, és hogy az Olasz 

Szociális Köztársaság melletti első magyar követet szívélyes fogadtatásban szándékoznak 

részesíteni.”593  

A ránk maradt forrásokból úgy tűnik, hogy a magyar ügymenetet a német jelenlét 

sem tette sokkal olajozottabbá. Papp Gábor az áprilisban kiadott utasítás ellenére 

augusztus elején még Velencében tartózkodott, Abele a németek számonkérése elől594 

október 21-én átszökött Svájcba, Szabó kiküldése pedig nyár közepéig elhúzódott. Új – 

Papp Gábort váltó – stábjával végül 1944. július 30-án érkezett meg Észak-

Olaszországba595.  

                                                
590 Szabó László (Budapest, 1895. október 17. – Buenos Aires, 1947.?): vitéz, hivatásos katonatiszt, 
szolgálaton kívüli altábornagy, Mussolini személyes jó barátja. „1927–1929 között a HM Elnökségén 
dolgozott előadótisztként, majd 1930. július 19-ig a honvédelmi miniszter (ekkor Gömbös Gyula 
szolgálaton kívüli tábornok) szárnysegédjeként teljesített szolgálatot. 1931. november elsejétől a HM VI-
2. (majd 2. vkf.) osztályára vezényelték. 1932. június 15. és 1942. október elseje között római katonai 
attasé. Eközben 1942 tavaszán megbízták a kormányzóhelyettes katonai irodájának vezetésével. 1942. 
augusztus 9-én kinevezték a keleti fronton harcoló 6. könnyűhadosztály parancsnokává. Októberben 
megbízottként, majd november 18-tól tényleges viszonyban kinevezték a doni fronton harcoló 7. 
könnyűhadosztály parancsnokává. 1944 májusában altábornaggyá léptették elő, majd a nyár folyamán 
rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki az Olasz Szociális Köztársaságba. A háború 
után a szövetségesek internálták, ahonnan 1945 decemberében szabadult. Argentínába emigrált.” In.: 
Ujszászy, 2007. 256. 
591 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.4. Legazione d’Ungheria a Venezia. 
1944. május 6. Appunti per il Duce.  
592 Uo. 1944. május 17. Mazzolini levele a budapesti olasz követségnek.  
593 MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. Olaszország. Velence, 1944. május 28. Papp 
Gábor levele a Külügyminisztériumnak.  
594 Október 21-én szökik majd át az olasz–svájci határon családjával és néhány munkatársával 
egyetemben. Lásd részletesebben erről a dolgozat 5.3. fejezetét. 
595 A követség összetétele:  
Szabó László mellett Bellagióban dolgozó személyek: 

•   Gróf Teleki Gyula (? – ?): követségi tanácsos 
•   Puy Jenő (?, 1982. november 11. – ?): eredetileg vitéz nemes Puji, hivatásos katonatiszt, 

alezredes. 1914. augusztus elsejétől szolgál a közös hadseregben. 1927-ben a 2. gyalogezred 
beosztott tisztje. Bukaresti katonai attasé, majd 1938–1943 között a római követségen 
hírszerzőként/összekötő tisztként működik. 1944 júliusától Szabó László asszisztenseként 
tevékenykedik Salòban. A háború után a 2. vkf. osztály hírszerző tisztjeként Olaszországban 
marad. 

•   Páll Antal (? – ?): sajtó- és kulturális attasé. 
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Szabó másnap látogatást tett Capasso Torrénél596, a tripartit államok diplomatái és a 

salòi külügyminisztérium politikai összeköttetéséért felelős hivatal vezetőjénél. A 

megbeszélés folyamán a magyar diplomata jelezte, hogy szeretné minél előbb átadni 

megbízólevelét a Ducénak, hogy hivatalosan is elkezdhesse olaszországi megbízatásának 

a teljesítését. Kifejtette; célja mindenekelőtt az, hogy a két ország kapcsolatát szorosabbra 

fűzze nemcsak politikai és kulturális, hanem gazdasági téren is. „A legérdekesebb dolog, 

hogy a kereskedelmi kapcsolatok terén Szabó miniszter úr nem szándékozik magát 

mereven a kompenzációs szabályokhoz tartani és a kormányával egyetértésben kész 

nagyobb teret engedni az exportjainknak, befogadva olyan termékeket is, amelyek nem 

feltétlenül szükségesek Magyarország gazdasága számára, de ezek a termékek tovább 

exportálhatók más országokba.”597 – írja Mazzolininak küldött jelentésében Capasso. 

Ám a Salòi Köztársaság és Magyarország közötti új kereskedelmi megállapodás tervei a 

fiókban maradtak, ugyanis Románia, majd Bulgária kiválása a háborúból merőben új 

helyzetet teremtett, melyben nem maradt már sem idő, sem lehetőség egy ilyen irányú 

kezdeményezés megvalósítására.  

                                                
•   Csíkszentmihályi Alfréd (Balassagyarmat, 1889. január 3. – Westmalle, 1962. ?): diplomata. 

1931 és 1944 között Magyarország fiumei konzulja. A konzulátus 1944 augusztusában 
Velencébe, a Trieszti Magyar Főkonzulátus mellé költözik. Csíkszentmihályi a Salòi 
Köztársaság mellé akkreditált diplomatákat követve a Comói-tó partján lévő Bellagióban 
rendelik, ahol a konzuli igazgatói tanácsosként működik. Csíkszentmihályi Alfréd 1945 után 
hazatér Budapestre, ahol a Külügyminisztérium igazolja. 1946-ban ügyvivőként és követségi 
tanácsosként visszatér Rómába. 1948-ban lemond tisztségéről. 1956-ban elhagyja Olaszországot, 
Belgiumba megy és egy trappista monostor könyvtárosaként dolgozik. Fia, Csíkszentmihályi 
Mihály pszichológus, a „flow”-elmélet kidolgozója. 

A Milánóban dolgozó személyek:  
•   Miskolczy János (? – ?): kereskedelmi tanácsos 
•   Cicutti Lajos (Budapest, 1918. november 21. – Testaccio, 2004. április 27.): a kereskedelmi 

attasé titkára. A magyar diplomatákról készített feljegyzésben – kollégáival ellentétben – nincs 
feltüntetve olaszországi lakhelye. Lehetséges, hogy bár hazarendelték Mussolini menesztését 
követően, de hivatalában megmaradt. A Yad Vashem 1999-ben adományozta neki a „Világ 
Jámbora” elismerést, több zsidó megmentéséért. Azaz 1944 és 1945 között biztosan nem 
tartózkodhatott Olaszországban. Lásd: Csorba László: Zsidómentés Budapesten a 
vészkorszakban. In.: História, 32. évf. 2010/3. 18–20.  

•   Kálmán Ferenc (? – ?): beosztott a követségen 
•   Korondi Konrád (? – ?): Szabó László személyi titkára 
•   Vellani-Dionisi Etele (? – ?): beosztott a követségen. 
•   Santelli, Donatella (? – ?): beosztott a követségen. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 

2. Fasc. 1. Funzionari ed impiegati rimpatriati dall’estero non aderenti al Governo F.R. 1944. 
november 2. Appunto per L’Ambasciata di Germania.  

596 Capasso Torre di Caprara, Giovanni (Róma, 1883. április 8. – Pastene, 1973. április 29.): olasz 
újságíró, diplomata. 1923-tól a Corriere Mercantile és a Corriere Italiano lapok igazgatója. 1925-ben 
Mussolini a minisztertanács sajtófőnökévé nevezi ki, 1926-tól pedig a külügyminisztérium sajtófőnöke. 
1932 és 1937 között koppenhágai követ, majd számos más tekintélyes pozíciót tölt be. 1943 
szeptemberétől a tripartit államok diplomatái és a salòi külügyminisztérium politikai összeköttetéséért 
felelős hivatal vezetője. A háború után újságíróként tevékenykedik. 
597 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.4. Legazione d’Ungheria a Venezia. 
1944. július 31. Capasso levele Mazzolininak.  
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Szabó első benyomásairól szóló jelentését augusztus 7-én készítette el. „A 

közhangulat általában nyomott. Bizonytalanság érzete ül mindenkin. Azok is, akik lelkük 

mélyén a Duce mellett állnak, nemigen mertnek kiállani, félve a további események 

következtében rájuk váró sorstól. Egyébként itt is – mint egész Európában – a belpolitikai 

tisztulás a külpolitikai, illetve katonai helyzetnek függvénye. Ha pl. egy nagy harctéri 

győzelem mondjuk Normandiában rövidesen bekövetkezne és az emberek a győzelemben 

ismét hinni tudnának, a gátlásoktól megszabadulva bizonyára tömegesen állnának a 

konsolodatiót akaró párt mögé. Egyelőre tartózkodva várnak és szívesen fogadnának 

bárkit, aki meghozná a békét.”598 – írja összefoglalójában.  

Szabó megbízólevelét 1944. augusztus 26-án nyújtotta át Mussolininak599, 11 

hónappal az Olasz Szociális Köztársaság Magyarország részéről történt elismerést 

követően. Az olaszországi magyar követség az ő kinevezésével kapott végleges arculatot 

és formát.  

 

 

5.2. Személyi változások Budapesten 

 

1944 őszén a budapesti olasz fasiszta követségen fontos személyi változások történtek. 

Az erről tudósító jelentésből kiderül, hogy Orazio Graziani600 1944. szeptember 6-án 

foglalta el új posztját, a budapesti megbízott ügyvivő tisztségét, ezzel egy időben pedig a 

korábbi fasiszta követ, Casertano közel 10 hónapos magyarországi megbízatása után a 

berlini olasz követség alkalmazásába került. Az olasz külügyminisztérium főtitkára 

számára készített feljegyzés ugyanakkor arról is tájékoztat, hogy a salòi szervek tervei 

szerint a legközelebbi jövőben rangban megfelelő követet kívánnak akkreditálni a magyar 

fővárosba, aminek a jelentőségét a Duce – Szabó Lászlónak már megbízólevele 

átnyújtásakor – a két ország közötti baráti viszony szempontjából is kiemelten 

hangsúlyozta601. A történelem azonban, ahogy a gazdasági kapcsolatok felélénkítésére, 

                                                
598 MNL OL K 63, Politikai Osztály, 221. csomó, 23. tétel. 1943. Olaszország. Velence, 1944. augusztus 
7. v. Szabó László s.k. rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Sztójay Dömének. (30/pol.1944) 
599 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 3. Fasc. 5.8. Elenco delle rappresentanze diplomatico-
consolari esteri in Italia. 1945. január 30. Címzett: Ministero degli Affari Esteri. Gabinetto. Feladó: 
Cerimoniale.  
600 Graziani, Orazio (? – ?): olasz diplomata. Magyarországi megbízása előtt Bulgáriában szolgál 
másodosztályú konzulként. 
601 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 4. Rappresentanze diplomatico-
consolari italiani. Mappán kívül. 1944. október 10. Dir. Gen. és az A.P. levele Mazzolininak.  
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úgy az új követ akkreditációjára sem adott időt: Magyarország hamarosan fontos 

változások elé nézett, melyek (sok más egyéb mellett) a két ország kapcsolatait is új 

alapokra helyezték. 

A küszöbön álló fordulat Graziani figyelmét sem kerülte el. A fasiszta köztársaság 

új megbízott ügyvivője által készített egyik első beszámoló a pár nappal korábban 

megalakult Lakatos-kormány összetételén túl602 az aktuális belpolitikai helyzet 

értékelését is tartalmazza. A töredékesen fennmaradt, 1944. szeptember 11-én kelt 

üzenetben Graziani megállapítja603, hogy meglátása szerint az új kormányból hiányzik a 

kellő erély és az akarat, hogy politikai és katonai téren ellenállást tanúsítson. Hennyey 

Gusztáv604 külügyminiszter neki tett kijelentései is ezt igazolták, aki bár leszögezte, hogy 

a harcot kormánya a továbbiakban is folytatni kívánja, de hozzátette, hogy a szovjet 

csapatok feltartóztatásához szükséges fegyverzet nem áll a magyarok rendelkezésére. A 

helyzetet pedig – írja Graziani – csak tovább súlyosbítják a romániai események, melyek 

felrázták és polarizálták a közvéleményt. Bár a kormány és a pártvezetők egyelőre 

elzárkóznak a szomszédos ország lépésének értékelésétől, s a sajtó és a rádió 

kommentárjai is nagyon visszafogottan nyilatkoznak a történtekről, a németek 

elégedetlensége „Horthyval és klikkjével”605 az utóbbi időben érezhetően növekedett a 

fasiszta követ véleménye szerint.  

Való igaz, Románia kilépése a német szövetségi rendszerből a magyar politikai 

köröket is elgondolkoztatta, s az augusztus 29-i kormánycsere a kormányzó részéről már 

az ország háborúból való kilépésének a szándékát mutatta. Bár a szeptember 28-án a 

Szovjetunióba útnak induló követség élére Horthy által kinevezett Faragho Gábor606 

vezérezredes október 11-én aláírta az előzetes fegyverszüneti feltételeket a szovjetekkel, 

a román mintára eltervezett kiugrás – mint ismeretes – elbukott607. Október 15-én, 

                                                
602 A Lakatos-kormány 1944. augusztus 29-én alakult meg. 
603 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporti sulla situazione politico-
militare. Budapest, 1944. szeptember 11.  
604 Hennyey Gusztáv (Kolozsvár, 1888. szeptember 25. – München, 1977. június 14.): vezérezredes, 
külügyminiszter. Katonai attaséként szolgál Párizsban, Belgrádban, majd Athénban. 1933 és 1937 között 
a vkf 2. osztályának vezetője. A Lakatos-kormányban külügyminiszter, majd a sikertelen kiugrási kísérlet 
után letartóztatják, s Sopronkőhidára szállítják. Szabadulása után Münchenben telepszik le. 
605 „Reggente e della sua cricca” In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. 
Rapporti sulla situazione politico-militare. Budapest, 1944. szeptember 11. 
606 Faragho Gábor (Kecskemét, 1980. február 16. – Kecskemét, 1953. december 22.): altábornagy. A 
Ludovika elvégzése után az első világháborúban ütegparancsnokként szolgál. 1938–1940-ben a 
Honvédelmi Minisztérium Elnöki B osztályának vezetője, majd 1940 és 1941 között Moszkvában katonai 
attasé. Horthy megbízásából 1944 őszén a fegyverszüneti delegáció vezetőjeként Moszkvában tárgyal. 
1944 decemberében az Ideiglenes Nemzetgyűlés közellátásügyi miniszterré választja. 1945 nyarán 
nyugdíjazzák. Ezt követően a politikai élettől visszavonul, s haláláig kecskeméti birtokán gazdálkodik.  
607 A kiugrási kísérlet körülményeivel kapcsolatban lásd: Ormos, 2006. 263–275.; Vincellér, 1996. 5–37. 
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miközben elhangzik Horthy proklamációja, a már minden részletében kidolgozott tervnek 

megfelelően pedig a német és a nyilas egységek ellenakcióba lépve letartóztatták az 

ország vezető politikusait és a kormányzóhoz hű katonáit, a budapesti fasiszta követség 

az iratok égetésével foglalatoskodott608. A misszió levéltári anyagai között az 1919 óta 

keletkezett, A-ris jelzéssel megkülönböztetett levelek ugyanis a baráti országokra nézve 

kompromittáló és bizalmas információkat tartalmaztak609, amelyek annulálására utasító 

levelet október 14-én küldte el Anfuso Grazianinak. Pár nappal később, 1944. október 

21-én kelt jelentésében Anfuso jelezte Mazzolininak, hogy az iratok megsemmisítése 

Graziani tájékoztatása szerint megtörtént, a helyzet pedig Budapesten normalizálódott610. 

Szálasi hatalomra kerülésével kezdetét vette az olasz–magyar kapcsolatok utolsó 

felvonása a háború vége előtt. 

 

 

5.3. Az Abele-ügy 

 

A nyilas hatalomátvétel egyetlen olaszországi magyar visszhangja a kutatásom jelenlegi 

állása szerint Abele Egon milánói főkonzul szökése volt. Politikai földcsuszamlásról tehát 

nem beszélhetünk, hiszen eddigre – német nyomásra – az észak-olaszországi 

külképviseleti posztokat a magyarok bizalmi emberekkel töltötték be.   

Abele németellenes viselkedése, illetve az arról terjedő híresztelések már jó ideje 

kényelmetlenséget okoztak az olasz külügyi szerveknek. Mazzolini először 1944 

februárjában kérte Casertanótól: járjon el szükséges tapintattal a magyar hatóságoknál, 

hogy mielőbb visszarendeljék a magyar főkonzult611. Az 1944. márciusi magyarországi 

események olasz szempontból ennek az ügynek is kedvező fordulatot adtak, mivel 

Sztójay ígéretet tett Veesenmayernek arra, hogy visszahívja Abelét. Hasonló 

előrelépésekről számolt be Casertano is májusi levelében. Jelenti, hogy Abelét terv szerint 

Genfbe küldik, s hogy Jungerth-Arnóthy Mihály612 helyettes külügyminiszter szerint 

                                                
608 Mazzolini erre vonatkozó utasítását október 16-án adja ki. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, 
Ungheria, b. 40. Fasc. 4.4. Archivi della Legazione di Budapest. Berlin, 1944. október 16. Mazzolini 
levele a budapesti és a berlini olasz követségeknek.  
609 „(…) della predetta Legazione, la quale conterrebbe atti importantissimi di carattere internazionale, 
datati fin dal 1919 e riguardanti anche le attuali Nazioni amiche.” In.: Uo. Velence, 1944. október 14. 
Ufficio Collegamento levele Mazzolininak.  
610 Uo. Berlin, 1944. október 21. Anfuso levele a GAB-nak.  
611 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.1. Consolato d’Ungheria a Milano. 
1944. április 26. Mazzolini levele Casertanónak.  
612 Jungerth-Arnóthy Mihály (Bácsordas, 1883. március 13. – Budapest, 1957. szeptember 11.): 
diplomata. 1923-tól áll a külügyminisztérium szolgálatában. Karrierje során szolgál Finnországba, 
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néhány héten belül már valami közelebbit tud majd mondani az új milánói főkonzul 

személyéről613. A forrásokból azonban az derül ki, hogy Abelét az ígéretek dacára nem 

mozdították el helyéről614.  

Szabó október 24-én értesítette az olasz hatóságokat kollégája eltűnéséről. 

Ugyanezen a napon Abele pedig levélben jelentkezett barátjánál, Bartheldy Tibornál 

Lugnanóból. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában fennmaradt forrás 

tanúsága szerint a főkonzul a „(…) németek erőszakos magyarországi beavatkozásáról 

és Magyarország szuverenitásának megsértéséről értesülve”615 határozta el, hogy amint 

lehetséges, disszidál. Ezt mindeddig azért nem tette meg – írja levelében –, mert a nácik 

által megszállt Olaszországban a szükséges előkészületek megtétele nélkül a deportálás 

veszélye fenyegette volna, melynek sem magát, sem családját nem szerette volna kitenni. 

Mivel a németek (!) nem adták meg neki a kért kiutazási engedélyt, október 21-én az 

olasz–svájci határon, a legszükségesebbel holmikkal ellátva hajtotta végre szökését. „Azt 

hiszem, én vagyok az egyetlen disszidáló, akinek mindenét feláldozva németek által 

megszállt területről kellett menekülnie.”616 – írja Abele. Azon túl, hogy kérte barátját, 

hogy közölje a svájci hatóságokkal érkezését, indítványozta a magyar 

külügyminisztérium korábban kilátásba helyezett, a bellagiói követségnek szóló, mintegy 

7000 franknyi állomány számára és a többi Svájcba szökött tisztségviselő részére történő 

átutalását is617.  

Milánó már hosszabb ideje tartó bombázása miatt 1944 októberében Bellagióban 

állomásozó Abele korábban írásban is hűséget fogadott Szabó nagykövetnek, hogy a 

jövőben mindenben követni fogja a Szálasi-kormány utasításait618. Szabóban azonban 

már augusztus 26-án, az első salòi találkozásuk alkalmával gyanút keltett a főkonzul 

viselkedése, s kérte Mazzolinit, az olasz külügyminisztérium főtitkárát, hogy semmiképp 

                                                
Törökországban, Szovjetunióban és Bulgáriában. 1944 áprilisában a külügyminiszter állandó helyettesévé 
nevezik ki. 1945-ben nyugállományba helyezik.  
613 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.1. Consolato d’Ungheria a Milano. 
1944. május 19. Casertano levele Mazzolininak.  
614 Abele Egon július első hetében – a szabályokkal ellentétben – diplomata útlevél nélkül lépte át az 
olasz határt, derül ki Pavolini a Magyar Követséghez intézett leveléből. In.: MNL OL K 138 Velencei tb. 
Konzulátus és Követség 1925–1945. 6. csomó, 1944–1945. 2. tétel. Velence, 1944. július 21.  
615 MNL OL K 84, Berni Követség, 1943–1944. 304. csomó, A/levelezések. 1, Bakách-Bessenyey 
György félhivatalos levelezése. Lugnano, 1944. október 24. Abele levele Bartheldynek.  
616 Uo. 
617 Uo. 
618 A milánói rendőrkapitányság 1944. szeptember 13-án kelt leveléből megtudhatjuk, hogy a korábban a 
Piazza Fiume 5-ös szám alatt működő Főkonzulátus már korábban áttette székhelyét Bellaggióba, a Villa 
Torottiba. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 2. Fasc. 5.8. Elenco delle rappresentanze 
diplomatico–consolari esteri. 
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se adjanak neki kilépési engedélyt Olaszországból. Rahn is megerősítette Szabó 

feltételezését, úgy sejtette ugyanis, hogy Abele, amint tud, meg fog szökni619. Abele 

biztosította a milánói német főkonzult a nácikkal szembeni hűségéről, és egyedül ennek 

köszönhető, hogy az olaszok visszavonták a magyar kormány felé tett, visszahívására 

irányuló kérést. 

Szabó a m. kir. honvéd vezérkar főnökének október 25-én készült jelentéséből 

további részleteket tudhatunk meg a szökés körülményeiről. Abele saját állítása szerint 

október 21-én Bellagióból Milánóba ment. „Miután eltávozását követő második nap sem 

mutatkozott, és beosztottjai előtt is rejtélyesnek kezdett tűnni elmaradása, a követség 

megtette a szükséges lépéseket felkutatása tárgyában (...) E puhatolások közben volt 

irodavezetője, aki jelenleg a főkonzulátus ügyeit intézi, levelet kapott (ismeretlen egyén 

által kézbesítve) főkonzulunktól. E levél a pc. [páncél – K. M.] szekrény kulcsait és 

különböző utasításokat tartalmazott, melyek elintézését kérte. E levél szerint azért hagyta 

el Olaszországot, mert felettes hatóságaitól Budapestről utasítást kapott, hogy miután 

Olaszország rövidesen meg lesz szállva az angolszászok által, igyekezzen Svájcban 

menedéket keresni. Majd utasította irodavezetőjét, hogy postáját, illetményeit és a részére 

esedékes illetménykülönbözeteket küldje el neki futárpostával Svájcba. Mikor a követ úr 

jelenlétében itt maradt beosztottjai revideálták a pc. szekrény tartalmát, ott mindent 

rendben találtak. Több, már régebben elkészített levél is volt a pc. szekrényben, 

melyekben hivatalosan is bejelenti távozását (...) Mikor főkonzulunk eltávozásának híre 

terjedni kezdett egyes kereskedők, kiknél adósságokat hagyott hátra, a követséghez 

fordultak követeléseik kiegyenlítése miatt. Itteni illetékes német és olasz szervekből, 

főkonzulunk eltávozása eddig még nem váltott ki olyan hatást, melynek nyomását esetleg 

éreznünk kelljen (mint ez a románok egyik hasonló esetében történt, hogy az itt 

maradottakat hűségesküjük dacára felügyelik, ellenőrzik és mozgásukat korlátozzák).”620 

Mazzolini a magyar főkonzul szökéséről szóló, Rahnnak írt levele jól érzékelteti az 

olaszok és a németek között húzódó visszás helyzetet. Az olasz külügyminisztérium 

főtitkára ugyanis az Abele-ügy okán megragadta az alkalmat, hogy felhívja a németek 

figyelmét arra, hogy szükséges az olasz külügyminisztérium véleményének kikérése, 

vagy legalább értesítése arról, hogy az Olasz Szociális Köztársaságba akkreditált 

                                                
619 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.1. Consolato d’Ungheria a Milano. 
Bellagio, 1944. október 25. Szabó levele Mazzolininak.  
620 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 6. tétel Különböző tárgyú, részben iktatatlan, töredékes 
iratok. 3. csomó. Bellagio, 1944. október 25. A m. kir. honvéd vezérkar főnökének.  



174	  
	  

diplomaták és konzulok mikor lépnek be az országba, illetve, hogy mikor hagyják el azt, 

hogy az ilyen ügyek a jövőben ne fordulhassanak elő. Ezzel megőrizhetnék a kormány 

tekintélyét, azon túl, hogy – ahogy Mazzolini fogalmaz – hasznos kollaborációt jelentene 

a két ország közös érdekeinek vonatkozásában is621.  

Magyar szempontból Abele szökése után a következő változások álltak be: Szabó a 

főkonzulátus végleges helyét Milánóban jelölte ki, ahol ideiglenes vezetőnek Gáldi 

József622 miniszteri számvizsgálót nevezte ki. Abele volt bellagiói irodahelységeibe a 

katonai attasé települt, akit az ott maradt páncélszekrények őrzésével is megbíztak. Abele 

vagyontárgyait lefoglalták, gépkocsiját Bellagióba szállították, egykori, a kincstár által 

bérelt lakását pedig feladták623. 

E rövid kitérő zárásaként annyit érdemes még megjegyezni, hogy Abele a háború 

után minden igyekezetével azon volt, hogy úgymond visszaállíttassa magát jogaiba. Már 

1945 augusztus elején kérte futárként Olaszországba indítását624, szeptember végén pedig 

már Gáldinál személyesen követelte vissza a milánói konzulátus vezetését625. 

 

 

 

 

 

                                                
621 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 5.1. Consolato d’Ungheria a Milano. 
Bellagio, 1944. október 25. Mazzolini levele Rahnnak. Az olaszok és németek közötti hivatali 
interferencia mellett további problémát jelentett az is, hogy egyes észak-olasz minisztériumok a 
külügyminisztérium megkerelülésével léptek érintkezésbe a Salòban működő külképviseletekkel. Lásd 
pl.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, b. 3. Fasc. 5.1. Rapporti fra i ministeri e le autorità estere. 
1944. április 3. Mussolini körtávirata.   
622 Gáldi József (? – ?): diplomata 
623 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 6. tétel Különböző tárgyú, részben iktatatlan, töredékes 
iratok. 3. csomó. Bellagio, 1944. október 27. Szabó levele a KÜM-nek.  
624 „Kedves Egon! Folyó hó 10-én kelt leveledre válaszolva, sajnos arról kell hogy értesítselek, hogy 
futárként való indításod Olaszországba nem valósítható meg. A futárjog ugyanis kizárólag követségi 
privilégium és éppen máma közölték velem a Départementben, hogy nagyon megkönnyíteném a 
helyzetüket, ha a mostani de facto működésemet minél kevesebb feltűnéssel fejteném ki. Erre feltettem azt 
a kérdést, hogy mit értenek kevesebb feltűnésnek. Erre egészen világosan megmondták nekem, hogy ne 
használja követségi levélpapírt, ne nevezzem magam ügyvivőnek, szóval mindentől tartózkodjam, ami túl 
megy azon az ügykörön, amelyet itt élő magyarok és menekültek érdekeinek alátámasztása, gondozása és 
képviselése terén kifejtek. Ezek után tehát nem képzelhető el, hogy a svájci hatóságok helyeslésével 
találkozna az, ha én futárként akarnék indítani valakit egy olyan országba, amellyel Magyarországnak 
diplomáciai kapcsolatai nincsenek. De a svájci álláspont mellett ebben a kérdésben az is mérvadó, hogy 
az alulírt hatalmak, amelyek az innét Olaszországba irányuló forgalmat kontrollálják, ennek a berni 
magyar csökevényes követségnek futárindítási jogát egyáltalában elismerik-e, amit meggyőződésem 
szerint még a leghalványabban sem lehet remélni.” In.: MNL OL K 84, Berni Követség, 1943–1944. 304. 
csomó, A/levelezések. 1, Bakách-Bessenyey György félhivatalos levelezése. 1945. augusztus 10.  
625 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 2. tétel Politikai Osztály iratai 1. csomó. Bécs, 1945. 
október 2. Helyzetjelentés - október.  
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5.4. A Szálasi-kormány és a javuló diplomáciai kapcsolatok 

 

A Nemzetvezető kifejezett óhaja volt, hogy „(…) hivatalba lépése napján ne csak a német 

kormány üdvözölje, hanem hassanak oda, hogy az itáliai és japáni kormányok is azonnal 

elismerjék”626 kabinetjét. Az olaszok tekintetében (Japánnal ellentétben) erre nem sok 

szükség volt: a Szálasi-kormányt elismerő országok rövid sorában627 természetesen az 

Olasz Szociális Köztársaságot is megtaláljuk, s a Nemzetvezető és Mussolini között 1944 

őszén lezajlott szokásos államfők közötti üdvözlő üzenetváltásban a Duce külön kiemelte 

Szálasinak, mennyire elégedett, hogy Magyarország – Bulgáriával, Romániával és 

Badoglióval ellentétben – a becsület útján jár628. 

A Szálasi-kormány megalakulása után hazahívatják Szabót, mivel Veesenmayer 

ajánlására Marosy Ferenc629 neve mellett az övé is felmerült a külügyminiszteri tárca 

várományosaként. Szálasi azonban kinevezésüktől elzárkózott, makacsul ragaszkodva a 

fiatal és külügyi tapasztalatokkal alig rendelkező Kemény Gáborhoz630. Szabó tehát 

megmaradt olaszországi beosztásában, s visszatért állomáshelyére.  

A magyar követ november 5-én látogatást tett a Ducénél, valamint Rahn német 

nagykövetnél és Pariani631 nyugalmazott hadseregtábornoknál. Szabó jelentése szerint632 

Mussolini örömmel vette tudomásul Szálasi november végére tervezett látogatását, s 

ugyancsak elégedettségének adott kifejezést, hogy Szabó megmaradt követi 

                                                
626 Karsai Elek (szerk.): Szálasi naplója. A nyilasmozgalom a II. világháború idején. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1978. 444. (a továbbiakban: Szálasi naplója, 1978.) 
627 A Szálasi-kormányt de jure Németország, az Olasz Szociális Köztársaság, Szlovákia, Horvátország, a 
Máltai Lovagrend, Törökország, Spanyolország és a Szent Szék, de facto pedig Svédország, Svájc, 
Portugália és a szerb Nedić-kormány ismerte el. 
628 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 2. tétel Politikai Osztály iratai 1. csomó. Velence, 1944. 
november 3. Szabó levele a külügyminisztériumnak.  
629 Marosy Ferenc (?, 1893. ? – ?, 1986. ?): diplomata. 1921-től teljesít diplomáciai szolgálatot. Követ 
Londonban, Belgrádban, Bukarestben, Madridban, 1943-tól Zágrábban, majd 1944 áprilisa és 
szeptembere között Helsinkiben. 1946-tól a magyar ügyek félhivatalos képviselője Spanyolországban. 
630 A Veesenmayer–Szálasi között október 4-én lezajlott tárgyalás során Szálasi a következő indokokkal 
zárkózott el kinevezésüktől: „Lehetséges, de elvi akadályai vannak, ezek: a Hungarista ideológia külügyi 
szolgálat alatt, ennek gyakorlati végrehajtásán mást ért, mint a liberális világ; nagytérben és élettérben 
gondolkozik, ennek megfelelően állította be egész külügyi szolgálatát, ami tehát tulajdonképpen nem is 
külügyi szolgálat a régi világ értelmében, hanem előkészítése a nacionalista és szocialista Európa-
közösségnek (…) ilyen szempontból vált szükségessé, hogy egyéb kiválósága mellett is PV [pártvezető] dr. 
báró Kemény Gábort bízza meg ezzel a súlyos feladattal.” In.: Szálasi naplója, 1978. 444.  
631 Pariani, Alberto (?, 1876. december 27. – ?, 1955. március 1.): olasz tábornok. 1927 és 1933 között 
katonai attasé, az olasz katonai misszió vezetője Albániában. 1933-ban tábornoki rangot kap. 1936-tól 
1939-ig vezérkarifőnök és hadügyi államtitkár. 1939-ben nyugdíjba vonul, de 1943-ban visszahívják és 
Albánia kormányzójává nevezik ki. A háború után a fasiszta rezsimben játszott szerepéért letartóztatják. 
1947-ben szabadul.   
632 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 2. tétel Politikai Osztály iratai 1. csomó. Bellagio, 1944. 
november 16. Szabó levele Kemény Gábor m. kir. külügyminiszternek. (49/pol.-1944.) 
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beosztásában. Az udvariassági fordulatok után Szabó előadta a Hungarista mozgalom 

célkitűzéseit Mussolininek, aki az üzenet tanúsága szerint nagy figyelmet szentelt a 

Nemzetvezető külpolitikai elgondolásainak. „Megemlítette, hogy az oroszok elleni 

hadjáratot ellenezte (...) Ő is azon a véleményen van, hogy egy német–orosz kibékülés 

hasznosabb lenne egy német–angolszász kibékülésnél. Fejtegetései tisztán elméleti síkon 

mozogtak anélkül, hogy valamilyen erre vonatkozó tényleges kísérlettel, vagy akár a 

kibékülés reményével is számolna.”633 Az oroszokkal való különbékével kapcsolatos 

tapogatózások után a magyar követ a háború kimenetelére terelte a szót, de itt is falakba 

ütközött. A Duce a végső győzelmet bizonygatta, és nagy reménységgel szólt a német 

titkos fegyverekről. Hozzá hasonlóan Rahn is derűlátóan ítélte meg a háborús helyzetet. 

A vele való egyeztetés során Szabó külön felhívta a német követ figyelmét arra, hogy a 

német csapatoknak hazánkban lehetőségük nyílhatna aránylag kis erőkkel „(…) nagy 

hadműveleti és politikai sikereket aratni az oroszokkal szemben.”634 A magyar követ 

jelentésében kitér továbbá arra, hogy a Ducét, Rahnt és Parianit egyaránt tájékoztatta a 

magyarországi harctéri és belpolitikai helyzetről, hangsúlyozva, hogy bár kormánya 

minden tőle telhetőt megtesz, a katonai fordulatot csak a németek hozhatják el.  

A diplomáciai szokásoknak megfelelően, ahogy Szabó Mussolinit, úgy Graziani is 

felkereste Szálasit, hogy tiszteletét tegye az új magyar államfőnél. Az olasz ügyvivő, 

miután átadta a Duce üdvözlő szavait, sietett megállapítani, hogy „(…) úgy az új 

Magyarország mint a köztársasági Olaszország azonos világnézetet vallanak, és a közös 

világnézet a legbiztosabb alapja a közös győzelemnek.”635 Ezzel Szálasi is egyetértett, s 

hozzáfűzte, hogy meglátása szerint mindkét ország egyaránt hozzájárul „(…) az új 

Európa reális képének kialakulásához.”636 A Nemzetvezető szorgalmazta a 

háromhatalmi egyezmény háború utáni érvényben maradását637, s kitért Európa 

újrarendezésével kapcsolatos elképzeléseire, miszerint Afrika és Ázsia az öreg 

kontinenshez közel eső részeinek irányítását Berlinre és Rómára bízná, míg a délkelet-

európai térség vezetésében Magyarország részvételét is előirányozta638. „Az itt kifejtett 

                                                
633 Uo. 
634 Uo. 
635 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 2. tétel Politikai Osztály iratai 1. csomó. Feljegyzés (dátum 
nélkül) 
636 Uo. 
637 Szálasi olyannyira ragaszkodott ezen elképzeléséhez, hogy még 1945-ben, a börtöncellájában is a 
Berlin–Róma–Tokió tengelyről beszélt. Lásd: Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek. Pszichoanalitikus 
beszélgetések a háborús főbűnösökkel a börtönben. Pelikán Kiadó, Budapest, 1993.  
638 Szálasi külpolitikai koncepciójában mindvégig hangsúlyozta a magyarság vezető szerepét. Elképzelése 
szerint a dalmát–szlavón–bosnyák horvát területekkel kiegészített Nagymagyarország (Hungária Egyesült 
Földek) rendeltett arra, hogy közvetítsen a Kelet és a Nyugat között: „Kapu és küszöb vagyunk. Kapu 
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elgondolások – folytatta a Nemzetvezető – a hungarizmus megmásíthatatlan külpolitikai 

alapelvei.”639 Hangot adott abbéli reményének, hogy elgondolásait hamarosan 

személyesen is kifejtheti Mussolininak. „Ezt annál nagyobb örömmel tenné, mert a Duce 

volt az első felelős államférfi, aki a Hungarizmus iránt érdeklődött és a baráti olasz 

nemzet kiküldöttje minden egyes alkalomkor jelen volt, amikor a hungaristáknak 

ideológiai téren fontos döntéseket kellett hozniok.”640 Ezt a támogatást és bizalmat 

látogatása során meg kívánja köszönni, s biztosítani szeretné Mussolinit arról, hogy 

Magyarország a jövőben is Olaszország oldalán fog állni.    

Graziani ekkor rátért a Magyarországon lévő Badoglio-párti olaszok elszállításának 

ügyére. Kérte, hogy az Iváncára csoportosítandó foglyok jó elbánásban részesüljenek, 

„(…) mert csak egy ilyen eljárás felelne meg a Duce intencióinak, aki minden 

igyekezetével azon van, hogy a Badoglio árulása folytán az olasz népen keletkezett 

szakadást bölcs és mérsékelt magatartással áthidalja.”641 Szálasi biztosította a követet, 

hogy a Duce kívánsága szerint fognak intézkedni. Méltatta Mussolini „jószívűségét”, és 

csodálatának adott hangot árulóinak kivégzése kapcsán tanúsított akaraterejéről. Graziani 

személyes véleménye szerint a Mussolinit ért sok megpróbáltatás „még emberibbé és 

megértőbbé”642 tette őt, ellenben a szenvedések nem hagytak nyomot 

emlékezőtehetségén; szellemi frissessége a régi.  

A két ország között függőben lévő ügyek listáján az Iváncán raboskodó olaszok 

mellett a svéd követség budapesti tevékenysége is szerepelt. 1944 novemberének elején 

ugyanis fény derült arra, hogy a követség önhatalmúlag hosszabbítja meg királypárti 

olaszok útleveleit. Graziani már november 9-én tiltakozott a belügyminisztériumnál, 

leszögezve, hogy a svéd követség eljárása mindenféle norma és nemzetközi 

joggyakorlattal ellentétes, hiszen ő Olaszország egyetlen szabályosan akkreditált 

magyarországi követe, és a konzulátusi feladatokat is ő látja el643. Graziani kérése a 

magyar szerveknél meghallgatásra talált, és a Szálasival folyatott megbeszélésen már 

                                                
Kelet felé és küszöb, amit át kell lépnie annak, aki Keletről Nyugat felé tart.” In: Nagytér, élettér, 
vezetőnép. Szálasi Ferenc előadása a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom pártkülügyek 
értekezleteinek sorozatában Budapesten, 1943. június 15–16. Hungarista Mozgalom Kiadó, Sydney, 
1982. 22.  
639 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 2. tétel Politikai Osztály iratai. 1. csomó. Feljegyzés (dátum 
nélkül) 
640 Uo. 
641 Uo. 
642 Uo. 
643 Uo. Feljegyzés a Belügyminisztérium számára. (dátum nélkül) 
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örömmel jelezhette, „(…) hogy úgy a külügy-, mint a belügyminiszter máris intézkedett e 

kérdések kedvező elrendezése érdekében.”644 

Zárásként az olasz ügyvivő és a Nemzetvezető együtt és egymásnak bizonygatták a 

háborúnak a tengelyhatalmak számára kedvező kimenetelét, felemlegették a német 

csapatok törhetetlen harci szellemét, s nagy reményeket fűztek mindketten a német nép 

totális mozgósításának eredményeihez645.  

A javuló diplomáciai kapcsolatokra „egyedül” a háború vetett árnyékot. „Miután 

letisztult a magyar belpolitikai kép az október 15-i krízist követően, azonnal 

gondoskodtam arról, hogy a Pesten lévő követség székhelyének megfelelő helyiséget 

találhassak Budán, azaz a fővárosnak a Dunától keletre eső részében. A belpolitikai 

feltételek ugyan nyugodtabbá váltak, de hasonlóak a katonai helyzet kilátásairól már nem 

mondhatók el. A szovjet fegyveres erők folyamatosan nyomulnak előre és a magyar 

fővároshoz közelednek.”646 – számol be Graziani 1944. november 11-én kelt hosszabb 

lélegzetű levelében. A fasiszta követ a november elsejei és másodikai légiriadót követően 

a követség legfontosabb anyagait – más megoldás hiányában – a katonai attasé székelyére 

menekítette. Az üresen hagyott épület őrizetét a portásra bízta, munkatársai pedig 

vezetőjükkel egyetemben Budára költöztek át. Az új körülmények között ugyan „relatíve 

nagyobb nyugalommal”647 folytathatták munkájukat – írja a követ –, de állandó 

készültségben voltak, arra az esetre készülve, ha az egyik pillanatról a másikra 

menekülniük kell az ellenség elől. „Másfelől fontos a fővárosban maradni mindaddig, 

amíg a kormány is marad, nem csupán a nemzeti presztízs szempontjából,” hanem az 

olasz érdekek védelme és a helyi olasz lakosság támogatása miatt is, „akiknek erre soha 

nem volt még annyira szükségük, mint most (...) A velem maradt maroknyi beosztott 

                                                
644 Uo. Feljegyzés (dátum nélkül) 
645 A totális mozgósítást Hitler 1943 februárjában rendelete el. Sztálin 1943. november 6-án, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 26. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen így vélekedett ennek 
eredményeiről: „A németek arra számított, hogy a »totális« mozgósítás segítségével megjavítják a front 
helyzetét. Az események azonban itt is halomra döntötték a németek számításait. A nyári hadjárat a 
»totálisan« mozgósítottak kétharmadát már felemésztette, de semmi jele annak, hogy ez a körülmény csak 
valamelyest is javította volna a német fasiszta hadsereg helyzetét. Lehet, hogy újabb »totális« mozgósítást 
kell hirdetniök, ám semmi alapja sincs annak a feltételezésére, hogy a hasonló intézkedés megismétlése 
nem vezet majd egy bizonyos állam »totális« összeomlásához. (Viharos taps).” In: http://www.bibl.u-
szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/sztalin/sztalin17.html Szálasi 1945. március 29-én rendeli el 
Magyarországon a totális mozgósítást. Mint az ismeretes a németekéhez hasonló eredményekkel. 
646 ASMAE, Direzione Generale. Affari Commerciali 1943–45, b. 225. Fasc. 1.17. Rappresentanze 
italiane in Budapest. Budapest, 1944. november 11. Graziani levele a külügyminisztériumnak. 
647 Uo. 
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(...)megteszi és meg fogja tenni kötelességét, noha tisztában van a helyzet súlyosságával, 

ahogy avval is, hogy rájuk nézve ez milyen kockázatokkal jár.”648 

Beszámol továbbá arról, hogy ezekben a napokban a kormány már megtette a 

szükséges intézkedéseket a minisztériumok és a közhivatalok nyugatra telepítésének 

ügyében. Az állami szervek új székhelyét Körmend és Sopron közötti területeken jelölték 

ki. Később, az olasz, német és japán követségek Szombathelyen rendezkedtek be. 

„Mindenképpen tájékoztatni fogom berlini követségünket a Szombathelyre indulás 

időpontjáról”649 – zárja sorait Graziani.  

 

 

5.5. Szálasi tervezett látogatása a Ducénál 

 

„Magyarország és a Salòi Köztársaság közötti kapcsolat a náci-fasiszta állampuccs 

következményeképpen egy maximálisan kedélyes és pozitív időszakot él meg, olyannyira, 

hogy 1944 decembere és 1945 márciusa között többször programba lett véve, majd el lett 

halasztva Szálasi és a magyar kormány hivatalos látogatása a Salòi Köztársaság 

államfőjéhez Garganóba: az egyetlen hivatalos látogatás, amelyről ebből az időszakból 

emlékek vannak.”650 – írja Viganò. Szálasi Mussolininál történő látogatását már 

hatalomra kerülése előtt is fontolgatta651, de a két ország külügyi apparátusai 

gyakorlatban csak 1944 novemberében indították meg a Nemzetvezető olaszországi 

útjáról szóló egyeztetéseket. A küldöttség összetételéről tájékoztató listát, mely 

kísérteties hasonlóságot mutat a december 4-én a Führerhez delegált csoport 

összetételével652, a magyar szervek december 21-én küldték meg Salòba. Ebből kiderül, 

hogy Szálasit – a kiszolgáló személyzeten és katonákon kívül – egy sor magas rangú 

katona, politikus, Graziani budapesti olasz követ és Nannini katonai attasé kísérte volna 

                                                
648 Uo. 
649 Uo. 
650 Viganò, 1991. 263–264. 
651 „Előmunkálatok, melyeket PV nem adott át dr. Hallernek, hanem saját magának tartott meg: A) az 
átállás első menete nemzetvezetés és államvezetés szempontjából: 1. hadparancs beolvasása a magyar 
rádióba PV részéről személyesen; 2. látogatás Hitlernél, elvek rögzítése; 3. látogatás Osimánál, elvek 
rögzítése; 4. látogatás Mussolininál, elvek rögzítése (...)” In.: Szálasi naplója, 1978. 449. 
652 A látogatásról Anfuso a következőket írja: „Szálasi összességében jó benyomást tett itt. Ugyanezt nem 
lehet elmondani az őt kísérő személyekről, akik nem tűnnek alkalmasnak a rájuk bízott feladat 
elvégzésére.” In: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.1. Rapporti sulla 
situazione politico–militare ungherese e relazioni italo–ungheresi. Berlin, 1944. december. 14. Anfuso 
levele az A.P.-nak.  
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el útjára653. Eközben Olaszországban elkészült a látogatás pontos forgatókönyve. A 

tervek szerint a magyar delegációnak 1945. január 8-án kellett a Salòi Köztársaságba 

érkeznie, és ott egészen 10-e délutánjáig tartózkodnia. A vendégek fogadására kirendelt 

olasz külügyminisztérium főtitkára az első nap folyamán a római Sas Érdemrend arany- 

és ezüstkeresztjével tüntette volna ki Szálasit, Kemény Gábor külügyminisztert és 

Beregfy Károly654 honvédelmi minisztert. Másnap – folytatja a látogatás részleteit 

ismertető beszámoló – „10.30-kor a magyar nemzet legfelsőbb vezetője a 

külügyminisztérium főtitkára kíséretében látogatást tesz a Ducénál. (...) 12 órakor 

Szálasy [sic!] úr megkoszorúzza a salòi hősi halottak emlékművét. Az államfők látogatása 

esetén alkalmazandó protokoll szerint, a Duce villásreggelire látja vendégül Szálasy urat 

(amennyiben a Duce másképp rendelkezik, a villásreggelit elfogyaszthatják a Duce 

nevében a külügyminisztérium főtitkára társaságában). Mivel nincs erre megfelelő hely 

Salòban, a belügyminiszter ezen alkalomra rendelkezésre bocsátotta a 

belügyminisztérium vendégházát Madernóban a 30 terítékes villásreggelihez655. 16 

órakor a küldöttség látogatást tesz a Vittoriale degli italiani villában656. 18 órakor 

kezdődhetne a megbeszélés a Duce és Szálasy úr között. Az este folyamán a 

külügyminisztérium főtitkára szűk körben elfogyasztott ebédet ad a Portesina villában, 

amelyen részt vesz Szálasy úr, a magyar külügyminiszter, a hadügyminiszter, 

Németország nagykövete, Japán nagykövete, a Köztársasági Fasiszta Párt párttitkára és 

a nemzeti köztársasági kormány egyik minisztere (...)”657  

Szálasi látogatásáról a Római Külügyi Levéltárban fennmaradt bőséges 

üzenetváltásból egyértelműen kiviláglik, hogy az olasz hatóságok mindent megtettek a 

látogatás előkészítésére, s az államfői találkozó rangjához illő alapossággal és 

                                                
653 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.7. Visita del Capo della Nazione 
Ungherese. 1944. december 21. Pro Memoria. A delegáció név szerint a következő személyekből állt 
volna: Kemény Gábor külügyminiszter, Beregfy Károly honvédelmi miniszter, Bagossy Zoltán, Szálasi 
külügyminiszterének kabinetfőnöke, Nádas Lajos vezérkari ezredes, a Honvéd Vezérkar 1. (hadműveleti) 
osztályának vezetője, Henney Árpád altábornagy, a Nemzetvezető munkatörzsének országos 
munkarendvezetője és személye körüli tárca nélküli miniszter, gróf, dr. Draskovich Ödön, Kemény Gábor 
külügyminiszter segédtitkára, Makay-Hollósy Ferenc ezredes, Mészáros István ezredes, Sréter Farkas 
titkár, bizonyos Andrássy ezredes és Hain Péter, az Állambiztonsági Rendészet vezetője.  
654 Beregfy Károly (Cservenka, 1888. február 12. – Budapest, 1946. március 12.): vezérezredes, a Szálasi-
kormányban honvédelmi miniszter, a vezérkar főnöke, a honvédség parancsnoka. 1941-től a VI. hadtest 
irányítja, 1943-tól a 3. hadsereg, 1944-től pedig az 1. hadsereg parancsnoka. Fontos szerepet játszik a 
nyilas hatalomátvétel előkészítésében. 1944. október 16. és 1945. március 27. között honvédelmi 
miniszter. A háború után a népbíróság kötél általi halálra ítéli.  
655 A salòi állapotokat jól jelzik ezek a sorok: még egy 30 fő fogadására alkalmas hely sem volt. 
656 Gabriele D’Annunzio író villája.  
657 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.7. Visita del Capo della Nazione 
Ungherese. 1944. december 28.  
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körültekintéssel jártak el. Fontos újból kihangsúlyozni itt, hogy Mussolinit végül egyetlen 

államfő sem látogatta meg a Salòi Köztársaságban. A dokumentumokon túl ebből a 

tényből is leszűrhetjük, hogy Szálasi látogatása olasz részről is presztízskérdés lett volna, 

s hogy az olasz fél nemhogy nem zárkózott el, hanem kifejezetten óhajtotta is azt. A vizit 

elmaradásának okai tehát másutt keresendők: a katonai helyzet súlyosbodásában, a 

szövetségesek intenzív bombázásaiban és a vasútvonalakon egyre gyakrabban 

tapasztalható fennakadásokban. Mindezeket figyelembe véve az olasz fél már 1945. 

január 2-án arra kérte a magyar kormányt, hogy vegye fontolóra az utazás elhalasztását. 

Mazzolini hozzátette, hogy amennyiben mégis a látogatás mellett döntenének, kéretik a 

misszió létszámának csökkentése, minimalizálva ezzel az autókonvojt érhető légitámadás 

veszélyét658. Szálasi részéről január 5-én küldték meg a választ, melyben arról 

tájékoztatták az olasz külügyminisztérium főtitkárát, hogy „amíg a helyzet ezt nem teszi 

lehetővé”659, az utazást elhalasztja. 

A februári levelezések tanúsága szerint az új időpont február 27-e és március 7-e 

között volt kitűzve660. A látogatás azonban újfent elmaradt, de már más okból. Egy 1945. 

február 19-én kelt távirat közli bizalmasan a német vétót: „Németország követsége 

ismertette, hogy a Külügyminisztérium Berlinben megerősítést szeretne kérni arra 

vonatkozóan, hogy a magyar állam legfelsőbb vezetőjének bejelentett látogatása 

Olaszországban február 28-tól március 7-ig megvalósul-e? Mielőtt megadnák a választ, 

szükséges lenne a budapesti megbízott ügyvivőnek megküldeni a következő táviratot, 

amennyiben Ön, a DUCE ezt jóváhagyja: »Fennállnak ésszerű okok (kommunikációs és 

pihenőhely, közúti és vasúti fennakadások, bombázások és gépfegyveres támadások a 

hegyekben található stratégiai pontok ellen), amik miatt mindezidáig tanácsosabb volt a 

látogatás elhalasztása. Amennyiben nem vélik kifejezetten szükségesnek a látogatás 

lebonyolítását, ajánlatos lenne továbbra is elhalasztani azt addig, amíg erről nem 

értesítjük újra Önöket. Kéretik, informálja a kormányt ennek megfelelően és a döntésről 

a lehető leghamarabb történjen tájékoztatás.«”661 Viganò véleménye szerint a német 

ellenvetés hátterében az a félelem állt, hogy a szovjet csapatok előrenyomulásának 

hatására a magyar front közelgő összeomlása miatt a magyar kormány szándékában 

állhatott a kabinet Olaszországba való telepítése, mint ahogy ezt az ezidőtájt 

                                                
658 Uo. Appunto per il ministro von Halem. 1945. január 2.  
659 Uo. Graziani levele Mazzolininek. 1945. január 5.  
660 Uo. Appunto per il Duce. 1945. február 19.  
661 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 7.1. Appunto per il Duce. Közli: 
Viganò, 1991. 264. 



182	  
	  

Sigmaringenben található francia kollaboráns kormány (tagjainak zöme) tette662. A nácik 

tiltakozásán túl közbeszólhattak más érvek is. 1945. február 23-án ugyanis Mazzolini 

váratlanul meghalt, néhány nappal később Berlin és Szombathely között a telefonos 

összeköttetés megszakadt, a márciusi magyarországi katonai események pedig egy 

teljesen új helyzetet teremtettek Szálasiék számára.  

 

 

5.6. Kulturális kapcsolatok 

 

A két ország kapcsolatát vizsgálva több új, pozitívumként felfogható terület azonosítható, 

melyek alkalmasak lehettek voltak arra, hogy Magyarország és a Salòi Köztársaság baráti 

viszonyát megerősítsék. Elsősorban kiemelendő ezek közül a politika tartománya: a 

magyar kormány rendre a köztársasági Olaszország igényeit kielégítő döntéseket hozott, 

a felmerülő ügyeket párbeszéd útján igyekeztek rendezni (az olasz katonák 

hazaszállításának ügye, a svéd követség „megfegyelmezése”). Általánosságban 

elmondható, hogy egyfajta szívélyes egyetértés alakult ki a két ország vezetése között. 

Ezt a pozitív korrelációt azonban a háború végjátékában nem sikerülhetett már konkrét 

politikai együttműködéssé szélesíteni, s a viszonyok rendezésére alkalmas mezőül 

jobbára a kultúra kínálkozott. Úgy tűnik, az 1944. október 16-a és a háború vége közötti 

időszakban tapasztalható javuló tendencia legmarkánsabban a kulturális kapcsolatokban 

érhető tetten.  

A körülményeket tekintve el kell mondani, hogy a Vörös Hadsereg gyors ütemű 

előrenyomulása miatt 1944 végére Szálasiék már minden fontos kormányszervet 

áttelepítettek Nyugat-Magyarországra, s maga a kabinet is Szombathelyen húzódott 

fedezékbe. A magyar kormány mellett Graziani is megtette követsége áttelepítésével és a 

Olasz–Magyar Bankban lévő olasz pénzek átmentéséhez szükséges intézkedéseket663. 

Miközben a Debrecenben alakult Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 januárjában 

kapitulált a szövetségeseket is képviselő szovjetek előtt, a nyugati országrészben 

miniszteri döntés született arról, hogy az olasz–magyar kulturális kapcsolatok 

kiszélesítése érdekében ismét ösztöndíjasokat küldenek Olaszországba, a Nyilaskeresztes 

                                                
662 Viganò, 1991. 264. 
663 ASMAE, Direzione Generale. Affari Commerciali 1943–45, b. 225. Fasc. 1.17. Rappresentanze 
italiane in Budapest. 1944. december 1. 
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Párt Ifjúsági Csoportjának előterjesztése alapján664. Az elképzelés szerint olasz szakos 

egyetemi hallgatónőket, másrészt régészettel, művészettörténettel, illetőleg a fasiszta 

jogrendszerrel foglalkozó fiatal magyar tudósokat kívántak kiküldeni, Magyarországra 

pedig a hungarista államrendszer tanulmányozására invitáltak volna meg egy fiatal olasz 

jogászt. A miniszteri döntést olvasva az embernek az a benyomása, mintha nem is 1945 

elejének Magyarországán járna. 

Az ösztöndíjas program mellett, feltehetőleg nagyjából ezzel egy időben, a kétoldalú 

kulturális- és sajtókapcsolatok javítása érdekében javaslat született külön kulturális 

előadó salòi kiküldéséről is. Az indítványt tartalmazó feljegyzés értelmében a megbízott 

feladata egyfelől a köztársasági Olaszország művelődési intézményeinek és 

egyetemeinek beható tanulmányozása annak érdekében, hogy a jövőben újból lektorokat 

és egyetemi tanárokat jelölhessenek ki az arra megfelelő intézményekbe. Másodsorban – 

s talán ez az előzőnél is fontosabb – egy új magyar–olasz kulturális egyezmény 

előkészítése volt a cél. Az új szerződés megkötésének indokát az 1943. április 8-án 

született olasz–román kulturális egyezmény adta, mely a magyarokhoz képest a 

románoknak előnyösebb feltételeket biztosított. A feljegyzés továbbá megállapítja, hogy 

a sajtókapcsolatok tekintetében az a kedvezőtlen helyzet alakult ki, hogy sem a Stefani-

ügynökségnek Magyarországon, sem az MTI-nek Olaszországban nem volt kiküldött 

tudósítója. A MTI vezetőségével való tárgyalás után a magyarok kezdeményezték az 

olasz követség sajtóelőadója útján, hogy a Stefani küldjön ki megbízottat 

Magyarországra, és kilátásba helyezték, hogy a MTI legalább egy magyar laptól rendes 

tudósítót indít Olaszországba és onnan is az egyik laptól egy tudósító jöhetne hazánkba, 

mert „(…) jelenleg teljesen el vagyunk szakítva a közvetlen híradás lehetőségétől.”665 

Tehát ha nem is a régi keretekben,  mindenesetre szélesebb alapokon kívánták a két ország 

                                                
664 „Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom Országos Ifjúsági Vezetőjének (...) Felkérem ezért, 
hogy olyan lehetőleg már olaszul tudó, minden esetre azonban középiskolai tanulmányai során az olasz 
nyelvet, mint második idegennyelvet tanult, és a Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom Ifjúsági 
Csoportjába tartozó jelölteket hozzon (hó 15-ig) javaslatba, akiket ösztöndíjjal Olaszországba 
küldhetnék. Kiküldésükre szóba jöhet egyetemi vagy főiskolai hallgató, vagy 30-ik életévét még be nem 
töltött, oklevéllel rendelkező ifjú, aki katonai szolgálatra nincs kötelezve, azonkívül olyan leányok, akik 
gimnáziumi vagy kereskedelmi érettségivel rendelkeznek és az olasz nyelv, valamint az olasz gép- és 
gyorsírás megtanulására vállalkoznak. A javaslatban hozandók következő adatait kérem felterjeszteni: 
név, szül. év, hely, vallás, eddigi iskolai végzettség, az Olaszországban végzendő tanulmányok, 
csatolandók 1 db új keletű fénykép és az 1941. XV. t.c. értelmében a tiszta keresztény származás megfelelő 
igazolása. Az ösztöndíjak száma 4 lesz, de több jelölt is hozható javaslatba. Az ösztöndíj áll útiköltségből, 
lakóhelytől Milánóba és vissza, valamint az ott-tartózkodás költségei (lakás, élelmezés, tanulmányi 
költségek, stb.).” In.: MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 3. tétel A Sajtó- és kulturális osztály 
iratai. 2. csomó. Szombathely, 1945. január 29. 
665 Uo. Feljegyzés az olasz–magyar kulturális és sajtó kapcsolatokról (dátum nélkül) 
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közötti kapcsolatot kiépíteni, ami azonban a háborús helyzetben valójában minden 

realitást nélkülözött. 

A fennmaradt, a kulturális kapcsolatokra vonatkozó magyar jelentések közül 

figyelmet érdemel egy 1945. február 5-én kelt feljegyzés, mely ismét csak a magyar 

kormány olaszokkal szembeni ügybuzgalmát tanúsítja. Mussolininek a Corriere della 

Sera hasábjain közölt cikksorozatáról, annak magyar nyelvű, papíralapú megjelentetésére 

vonatkozó tervről esik szó benne: „A fordítás most készült el, amit Petrován gim. 

[gimnáziumi – K. M.] tanár végzett el és Ecsődi János előadó korrigált. Az osztályvezető 

javasolja, hogy a kötet 5000 példányban adassék ki, mégpedig 2000 példányban 

papíroson a kormány tagjai, a képviselőház és a felsőház tagjai, a párt tisztviselői, az 

egyes minisztériumok főtisztviselői és az összes iskolai- és népkönyvtár részére, míg 3000 

példány népszerű propagandakiadásban, igen olcsó áron (1-2 p) kerüljön 

könyvkereskedői és esetleg utcai árusításra (...) A kötet a Danubia Könyvkiadó Rt. 

kiadásában jelenne meg, amely eddig is megjelentette a Küm. köteteit. A kötet magyar 

kiadásához a külügyminiszter úr előszavát javasoljuk és kérjük.”666 A további 

jelentésekből megtudhatjuk, hogy még februárban Kemény Gábor külügyminiszter Szabó 

révén az olasz féltől megszerezte a kiadási jogot667, s a legfrissebb tervek szerint a 

Függetlenség hasábjain jelent volna meg folytatólagosan a kötet, „(…) ahol már 

ugyanolyan szélességben szedetné, mint egy könyvnek a szélessége, úgyhogy ugyanezzel 

a szedéssel lehetne a könyvet is kinyomtatni. A munka publicitása szempontjából ez a 

megoldás igen előnyösnek látszik és a kiadás is megkönnyebbedne, mert a túlterhelt 

szombathelyi nyomdával szemben Kőszegen lehetne nyomni, ahol papírhoz is inkább 

hozzájutunk.”668 A könyv további sorsával kapcsolatban annyi bizonyos, hogy a fentebb 

ismertetett elképzelésekhez hasonlóan szintén a tervezőasztalon maradt.  

Az egyoldalúság elkerülése érdekében hozzáfűzendő, hogy nem egyedülálló 

jelenségről van szó: 1945 március közepén, néhány héttel azelőtt, hogy a magyar 

kormány az olasz követséggel egyetemben elhagyta volna az országot, s nem sokkal 

azután, hogy Olaszországban döntés született a kormányszervek Milánóba történő 

részleges áttelepítéséről, a háborús helyzetnek nyomát sem találni a kulturális ügyekben 

keletkezett salòi forrásokban. Március 14-én a protokollosztály új kulturális program 

terveit boncolgatja hosszasan a külügyminisztériumnak készített jelentésében, javaslatot 

                                                
666 Uo. 
667 Uo. Kemény távirata Szabó Lászlónak. Szombathely, 1945. február 5. 
668 Uo. Feljegyzés az olasz–magyar kulturális és sajtó kapcsolatokról (dátum nélkül) 
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téve rendszeres filmvetítések, felolvasó estek, koncertek szervezésére és kétheti 

rendszerességgel megjelenő közlöny indítására Bellagióban, az ott székelő diplomaták 

színvonalas szórakoztatása érdekében669. A jelentés tartalma mindenesetre némi 

hasonlóságot mutat Szálasiék realitásérzékével.  

 

 

5.7. Végjáték 

 

A fasiszta követség és a magyar kormány végnapjait egy 1945. április 5-én kelt olasz 

jelentés670 alapján rekonstruálhatjuk. A feljegyzés szerint március első napjaiban 

Magyarország külügyminisztere Szombathelyen felszólította az olasz küldöttséget, hogy 

jelöljön ki maximum öt főt, beleértve ebbe a küldöttség vezetőjét is, akik követni fogják 

a magyar kormányt Németországba történő átköltözés esetén. Kemény Gábor március 

25-én, hivatkozva a szovjet csapatok Magyarország nyugati részén történt előretörésére, 

a salòi képviselet létszámát tovább csökkentve két főben maximalizálta azt. 

A helyzet a térségben napról-napra kritikusabbá vált. Március 28-án a szovjet 

csapatok már Szombathely közelében jártak. Szálasiék és a német képviselet ekkor 

utasította az olasz követséget, hogy induljon el Semmering felé. Graziani ügyvivő 

elrendelte a követség és a főkonzulátus hivatalnokainak azonnali hazatérését671. Ő maga 

feleségével együtt elhagyta a folyamatos légi bombázás alatt álló Szombathely városát és 

átköltözött Peresznyére. A feljegyzés készítője, bizonyos Menci, március 28-án azt a 

megbízást kapta, hogy a követség katonai teherautóját, mely az olasz államkincstár 

anyagaival, személyes tárgyakkal és élelmiszertartalékkal volt felpakolva, valamilyen 

módon vontattassa el. Az előző napi bombázások következtében azonban odaveszett az 

összes benzintartalék, így terv szerint a Todt-szervezet672 egyik teherautójának kellett 

volna a jármű elvontatásában segédkeznie. Este 9 óra felé minden előzetes riadó nélkül 

                                                
669 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 3. Fasc. 5.14. Manifestazioni artistico–culturali 
per il corpo diplomatico. 1945. március 14. Feladó: Cerimoniale. Címzett: Ministero degli Affari Esteri.  
670 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 4.1. Rappresentanza italiana in 
Ungheria (1945). Velence, 1945. április 5. Feljegyzés Sollazzo főkonzul részére. Feladó: Menci.  
671 „Colangelo Annibale úr és felesége, D’Arrigo Sciuto Cornelio hivatalnok, Gruder Edgardo portás. 
Hazatérésre szólította fel Dr. Sandro Tacconit, a sajtóiroda hivatalnokát és Carlo Puiattit, a 
kereskedelmi iroda alkalmazottját. Felszólította továbbá Umberto Nannini ezredest is, hogy a katonai 
hivatal személyzetével, Luigi Collar titkárral és Gino Hoffer hivatalnokkal együtt térjen vissza 
Olaszországba. Fent nevezettek gépkocsikon el is indultak Olaszországba március 28-án este.” In.: Uo.  
672 Todt-szervezet (Organisation Todt): Fritz Todt által alapított szervezet, melynek célja a német 
hadiipari teljesítményének fokozása volt. A félkatonai alapon működő építőmunkás-szervezet 
kényszermunkásokkal dolgoztatott.   
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egy orosz repülőgép-kötelék Szombathely bombázásába kezdett. „Három óra múlva, a 

bombázások közötti szünetben” – írja Menci, „mivel nem láttam érkezni a Todt 

teherautóját, elmentem a Todt-szervezet székhelyéhez, ahol megtudtam, hogy Schlucker 

mérnök úr és személyzete a bombázások elején elindult egy ismeretlen németországi 

célállomás felé. Visszatérve a városba meg kellett állapítanom, hogy már elindult a teljes 

német követség.”673 Március 29-én hajnalba Menci még kísérletet tett Graziani 

értesítésére, de szerencsétlenségére a Peresznye felé vezető úton autójába belement és 

használhatatlanná tette azt a magyar hadsereg egy katonai teherautója. Órákig tartó 

várakozást követően sikerült csak elvontattatni a járművét Trausdorfba, Eisenstadt 

közelébe, ahonnan másnap Semmeringbe érkezett. „Meg kellett állapítanom, hogy 

Semmeringben teljes volt a szervezetlenség, főként a magyar kormány részéről, aki 

először felszólította az ügyvivőt, hogy kövesse őt Németországba, ahol viszont Dr. 

Graziani nem talált a saját részére előkészített szállást. Semmeringből eltávozott a 

magyar Nemzetvezető, Szálasi Ferenc is. A szálláshelyek előkészítését egy magyar 

csendőr tábornokra bízták, aki semmit sem tudott a diplomáciai szokásokról. A szállást 

végül Magyarország külügyminisztériumának közbenjárásával találták meg. Március 31-

én 15.30-kor, tekintve az orosz csapatok újabb előretörését (azt mondták, hogy állítólag 

16 km-re vannak Wiener Neustadt-tól), a magyar kormánynak Atterseebe kellett 

átköltöznie (Salzburgtól délre). Dr. Grazianit újból felszólították, hogy kövesse őket, így 

útnak indult az utolsó célállomás felé. Dr. Graziani, tekintve a fent leírtakat, 

kommunikációs lehetőségek hiányában nem tudta tájékoztatni a Minisztériumot, 

elhatározta tehát, hogy elküld engem Velencébe, hogy jelentést tegyek. Ő előre látta, hogy 

a fent említett szervezetlenségből kifolyólag nehéz körülmények közé fog kerülni és immár 

feleslegesnek érezte jelenlétét Németországban. Ettől függetlenül úgy döntött, hogy nem 

hagyja el helyét a minisztérium rendelkezése nélkül, amelynek, mindenesetre személyesen 

szeretne beszámolni a kialakult helyzetről. Erről az elhatározásáról Dr. Graziani engem 

március 31-én éjszaka tájékoztatott mielőtt elváltunk volna egymástól, azzal a 

megbízással, hogy jelentsem ezt az illetékesnek, mivel ő folytatta útját Attersee felé (a 

Sankt Michel elágazásnál voltunk ekkor).”674  

 

  

                                                
673 ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 4.1. Rappresentanza italiana in 
Ungheria (1945). Velence, 1945. április 5. Feljegyzés Sollazzo főkonzul részére. Feladó: Menci.  
674 Uo. 
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VI. UTÓSZÓ 
 

 

6.1. Az olaszországi magyar követségek és a diplomaták sorsa a háború után 

 

Rittchen Károlynak, a trieszti konzulátus akkori vezetőjének 1945. augusztus 23-án kelt 

jelentéséből kiderül675, hogy a trieszti magyar konzulátus 1944. augusztus 29-én tette át 

működési helyét a trevisói tartományban található Coneglianóba. A korábbi megbízottat 

– Reviczky István676 főkonzult – az ezt követő napon nyugdíjazták; tisztségét Rittchen 

Károlynak adta át, aki egyúttal a fiumei konzuli kirendeltség ügyeit is átvette677. 

Conegliánóban 1945 elejére azonban, a rohamosan rosszabbodó katonai helyzetből 

kifolyólag a konzulátus helyzete tarthatatlanná vált. Ezért Rittchen Velencében, a régi 

magyar tiszteletbeli konzulátus helyiségeiben rendezkedett be678. A háború végén a 

konzulátust a velencei svéd konzul arról értesítette, hogy az angol-amerikai megszállás 

esetén életbe lépő kormányutasítás értelmében át kívánja venni a magyarok 

érdekvédelmét. A magyar konzul, elvágva magyarországi összeköttetéseitől, s az 

olaszországi postaforgalom hiányában úgy döntött, tájékozódásul Rómába utazik, hogy 

ott a már a svédek védelme alatt működő magyar követség útján tisztázza a helyzetet. A 

római svéd követség világossá tette számára, hogy meglátása szerint a magyarok még 

sokáig nem fognak követet akkreditálni az olasz fővárosba, ugyanakkor csak avval a 

feltétellel bocsát rendelkezésre Rittchen számára anyagi támogatást, amennyiben svéd 

védelem alá helyezi konzulátusát. A magyar konzul mindezeket figyelembe véve bevonta 

„(...) az eddigi magyar címert, helyébe a következő szövegű táblát téve a konzulátus 

ajtajára: R. Consolato di Svezia. Sezione B. Interessi ungheresi. (Svéd Kir. Konzulátus, 

B osztály. Magyar érdekek.)”679 A konzulátus Rittchen irányítása alatt, fia, Rittchen 

                                                
675 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 2. tétel Politikai Osztály iratai 1. csomó. 1945. augusztus 
23. 
676 Dr. Revisnyei Reviczky István (?, 1884. – ?): diplomata. 1910-ben nevezték ki konzuli attasévá, 1911-
ben pedig alkonzullá. 1922-ben I. o. konzullá, 1934-ben II. o. főkonzullá, 1942-ben pedig I. o. főkonzullá 
nevezték ki. A trieszti m. kir. konzulátus vezetését 1939 augusztusától 1944. augusztus 30-ig látja el. 
677 Annak vezetője, Csíkszentmihályi konzuli igazgatói tanácsos ugyanis a bellagiói magyar követségre 
lett beosztva. 
678 Ugyanerről tanúskodnak az olasz források is. In.: ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 
40. Fasc. 5.2. Copie di appunti e note verbali. Bellagio, 1945. március 15. Nota verbale. 
679 MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945 2. tétel Politikai Osztály iratai 1. csomó. 1945. augusztus 
23. 
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Károly számvizsgáló és Deák Béla futárkísérő közreműködésével folytatta továbbra is 

tevékenységét.  

A jelentésből továbbá két számunkra érdekes dolog derül ki. Egyfelől, hogy a volt 

római magyar követség vitéz Szász Viktor tanácsos, a milánói főkonzulátus pedig Gáldi 

József számvizsgáló vezetésével, szintén svéd védelem alatt ebben az időszakban is 

zavartalanul működött. Másfelől, hogy a volt bellagiói magyar követség tagjait Dél-

Olaszországba internálták.  

Apor Gábor680 távozása után a vatikáni magyar képviselet teljesen nem szűnt meg. 

A szentszéki ügyeket a követség kánonjogi tanácsosa, Luttor Ferenc látta el 1946 elejéig: 

ekkor Budapestről érkezett utasításban felszólították tevékenységének abbahagyására.  

Az olaszországi magyarok érdekeinek védelmét a római svéd követség 1946 

decemberéig látta el, mikor is szóbeli jegyzékben tudomására adta az olasz 

külügyminisztériumnak, hogy „(...) helyreállván a magyar–olasz diplomáciai viszony, 

december 9-től visszabocsátja az érdekvédelem intézését a római magyar követség és a 

milánói főkonzulátus hatókörébe, és a tiszteletbeli konzulátusokon is csak addig tartja 

meg, amíg a magyar fél az illető városokban (Firenze, Genova, Messina, Nápoly, Trieszt, 

Torino, Velence) fel nem újítja saját képviseletét.”681  

 

 

6.2. Összegző igényű megjegyzések 

 

A disszertáció alapján talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy az 1943 ősze és 1945 tavasza 

közötti olasz–magyar viszonyokról tanúskodó dokumentumok a két ország 

kapcsolattörténetének a várnál sokkal izgalmasabb fejezetét rejtegették. A bemutatott 

források és a visszaemlékezések lapjain elénk táruló, fordulatokban gazdag történet 

                                                
680 Apor Gábor (Sepsikőröspatak, 1889. szeptember 22. – Róma, 1969. február 12.): diplomata, máltai 
lovag. Először Berlinben teljesít külügyi szolgálatot, majd 1921-től Varsóban, 1925-től pedig Párizsban. 
1927 és 1933 között külügyminisztérium politikai osztály vezetését látja el. 1934–1935-ben rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter Bécsben. 1935-1939 között a külügyminiszter állandó helyettese. 
1939 január és 1944 júniusa között a Szentszéknél képviseli Magyarországot. Róma felszabadulása után 
csatlakozik az emigráns diplomaták Követi Bizottságához. A világháború után az olaszországi magyar 
emigránsok vezető alakja, a Külföldi Magyar Actio Catholica elnöke, a Magyar Nemzeti Bizottmány 
képviselője. 1952–1958 között a Szuverén Máltai Lovagrend nagykancellárja, majd 1964 és 1969 között 
a rend római nagykövete és a vatikáni magyar követi tisztséget is ellátja. A nyugat európai magyar 
emigráció életében betöltött szerepéről lásd pl. Harsányi Iván: A spanyolországi magyar diaszpóra 1944–
1946-ban. In.: Mediterrán Világ. Kulturális folyóirat. 2010/15. 3–11. 
681 Csorba, 2010. 25. 
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reményeim szerint könnyen beilleszthető lesz a témával kapcsolatos magyar szakirodalmi 

szövegkorpuszba.    

Az olasz–magyar diplomáciatörténet legfontosabb állomásainak ismertetésén túl 

célom volt az is, hogy Itália történetének olyan közismert fejezeteiről is részletesebben 

adjak ismertetést, mint a kiugrás vagy a veronai per, amiről magyar nyelven eddig nem 

született hosszabb terjedelmű írás. 1943. szeptember 8-a az olasz történelemben hasonló 

cezúrát jelentett, mint 1944. március 19-e a magyar történelemben. A dolgozat 

tudományos eredményei között szerepel, hogy nem pusztán a háborúból való kiválás 

ismertetésére szorítkozik, hanem párhuzamba is állítja azt a magyarországi történésekkel, 

és igyekszik érzékletesen bemutatni, hogy az olaszországi események konzekvenciái 

milyen hatással voltak a németek és a magyar külpolitika alakulására.  

 

 

Út a köztársasághoz 

 

„ (…) Szeptember 8-át vagy mint merő tragédiát vagy mint a felszabadulás folyamatának 

kezdetét tartják számon a mai napig. A dátum egy vonalat képez, mely kettéválasztja az 

ellentételes oldalak interpretációját.”682 Claudio Pavone olasz történész szavai jól 

érzékeltetik a 45 nap és a szeptember 8-i fordulat körül kialakult és közel 70 éve 

megmerevedett álláspontok mozdíthatatlanságát, másfelől elvezet addig a megállapításig, 

hogy tulajdonképpen a partizán mozgalom születése egy tőről fakadt a hosszú ideig tartó 

morális krízissel. Tovább menve más konzekvenciákat is levonhatunk az őszi események 

kapcsán. Bár közvetlen bizonyíték nincs rá, de mégis feltételezhető, hogy a király szökése 

nagy szerepet játszott az 1946-os referendum végeredményében. Az olasz nép 

többségének a köztársasági államforma melletti voksa mindenképp a monarchiából való 

kiábrándulást jelezte. A nemzet csalódott Viktor Emánuelben, egyfelől mert a fasizmus 

oldalára állt, mert súlyos 1924-es pillanataiban segítette a túlélésben, mert vesztes 

háborúba sodorta az országot, másfelől mert a legnagyobb szükségben magára hagyta 

katonáit. S bár erre akkor még senki nem gondolt, a hadsereg felbomlása a régi állam 

felbomlásával volt egyenlő. Másrészt szeptember 8-a a fentiekben említett ellenállási 

mozgalom és az erkölcsi válság mellett a monarchiaellenes érzelmek alapélményévé is 

                                                
682 Pavone, Claudio: Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Bollati 
Boringhieri, Torino, 1991. 36. 
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vált. A király és a kormány menekülését Rómából legitimnek és jogosnak is lehetett volna 

tekinteni, amennyiben gondoskodtak volna a város védelméről. Az uralkodó által 

összehívott koronatanácson mindazonáltal egy szó sem esett a főváros sorsáról, nem 

került kiadásra olyan utasítás, melyet a város kapitulációjának megelőzésére tett 

kísérletként tarthatnánk számon. Annak kiderítésére, hogy Róma hiányos védelméért ki 

volt a felelős – mint azt említettem –, már a háború alatt megkezdődtek a vizsgálatok. Az 

1944. október 25-én felállított Palermo Bizottság munkája azonban – a széleskörű 

nyomozás ellenére – nem vezetett kielégítő eredményre; a felelősök kérdőre vonása pedig 

(legalábbis a nép szempontjából) örökre elmaradt.  

1946. május 9-én Viktor Emánuel ugyan „(...) önkéntes lemondásával közvetve 

elismerte (...) személyes felelősségét a fasizmussal való együttműködésért, ugyanakkor 

azzal, hogy a fia javára mondott le, »tiszta lapot« teremtett a monarchia számára (...) III. 

Viktor Emánuel lemondása azonban túlságosan későn történt”683, így 1946. június 2-án 

végül lezárult egy hosszúra nyúlt, ellentmondásokkal teli korszak Olaszország 

történetében.  

 

 

Olasz–magyar diplomáciai kapcsolatok? De hát kik azok az olaszok?  

 

Érhetné a dolgozat íróját az a vád, hogy pongyola módon olasz–magyar diplomáciai 

kapcsolatokról szólt, holott a tárgyalt időszakban nem létezett egységes Olaszország. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az ország északi-középső részén és a Déli Királyság 

fennhatósága alatt élők egyaránt olaszok voltak. Fontosnak tartom mindazonáltal 

kihangsúlyozni, hogy amikor ebben a korszakban az olasz–magyar kapcsolatok 

történetéről beszéltem, akkor valójában az egymást váltó magyar kormányok kapcsolatait 

vizsgáltam az 1943 őszén formálódó két különálló országrésszel, állammal.  

Olaszország részekre szakadása után – ahogyan Paolo Cacace diplomata fogalmaz 

– operatív és intézményes szempontból is két Itália született684, s hazánknak mind a Déli 

Királysággal, mind az RSI-vel kapcsolatban ki kellett alakítania álláspontját, majd 

kapcsolatait. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a Kállay-kormány nem tudott 

közvetlen kapcsolatot tartani a Badoglio-kormánnyal, így politikai magatartása csak 

                                                
683 Horváth, 2007. 
684 Cacace, 1987. 15. 
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annak budapesti képviseletével szembeni viselkedésmódja alapján értékelhető. 

Magyarország megszállása után ez a helyzet is átalakult, mivel a Kállayt váltó kormányok 

nem is kereshették (Sztójay-, Lakatos-kabinet) vagy keresték (Szálasi-kormány) az 

érintkezést a Déli Királysággal, a királyhű diplomatákat pedig elhurcolták a németek, 

felszámolva ezzel Magyarországon a kettős olasz külképviseletet. Innentől kezdve, azaz 

1944. március 19-e és 1945 áprilisa között Magyarország csak és kizárólag a Salòi 

Köztársasággal ápolt és tartott fenn kapcsolatot.  

 

 

Korszakolás 

 

A dolgozat tematikai felosztása egyben a szerző periodizációja is. Összefoglaló jelleggel 

azonban érdemes ehelyütt az 1943 és 1946 közötti olasz–magyar kapcsolattörténet 

korszakolását bemutatni: 

1.   1943. szeptember 8-ig: rendezett olasz–magyar diplomáciai kapcsolatok; 

2.   1943. szeptember 8. – 1943. szeptember 29.: átmeneti időszak, a magyar 

kormányt a németek intenzíven presszionálják, hogy elismerjék a formálódó Salòi 

Köztársaságot; 

3.   1943. szeptember 29. – 1944. március 19.: Magyarország elismeri az Olasz 

Szociális Köztársaságot, kettős képviselet időszaka; 

4.   1944. március 19. – 1944. október 15.: a diplomáciai kapcsolatok megszakadnak 

minden formában a Déli Királysággal, német nyomásra az RSI-nek kedvező 

döntések születnek Magyarországon és rendes követet küldünk a Salòi 

Köztársaságba; 

5.   1944. október 15. – 1945. április: javuló diplomáciai kapcsolat a Salòi 

Köztársasággal, német nyomás nélkül;  

6.   A második világháború vége és 1946 decembere közötti periódus: a diplomáciai 

kapcsolatok megszakadása, svéd képviseletek veszik át az Olaszországban élő 

magyarok védelmét; 

7.   1946 decemberétől: helyreállnak a diplomáciai kapcsolatok Olaszország és 

Magyarország között. 
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Látens interakciók, valódi ellentétek 

 

Köztudomású, hogy a Kállay-kormány titkos diplomáciai szálakat igyekezett szőni a 

túloldalhoz. Ezirányú tapogatózásait bőséges szakirodalom tárta már fel. A disszertáció 

eredményeinek újdonsága részben abban rejlik, hogy a szövetségesekkel való 

kapcsolatkeresés egyik módját a királyhű olasz diplomatákkal szembeni magatartásában 

teszi megragadhatóvá. Kállay és köre nem kevés kockázatot vállalva igyekezett 

lehetőséget teremteni (fizikai, jogi, anyagi, etc. értelemben egyaránt) De Ferrariis 

követségének budapesti működéséhez, s ameddig módjában állt, védelmet nyújtott 

számukra, mindvégig abban bízva, hogy ez jó pontot jelenthet a szövetségeseknél. A 

dolgozat ugyanakkor a magyar kormány és a királyi követség viszonyának egy másik 

összefüggésére is felhívja a figyelmet. A Harmadik Birodalom és hazánk között 

fokozatosan kiéleződő ellentét hosszú hónapokig más tárgykörökről (zsidókérdés, a 

magyar csapatok visszavonása a szovjet frontról, az olaszok budapesti helyzete) zajló 

vitákban jutott kifejezésre, mivel a Kállay-kormány nyíltan nem vállalhatta fel a németek 

előtt a kiválás gondolatát. Másfelől a német jelentésekből egyértelműen kiviláglik, 

mekkora figyelmet kapott Berlinben az olaszországi események magyarországi 

megítélése (legyen szó a kiugrásról, Mussolini új köztársaságáról vagy a veronai perről), 

ahogy a budapesti fasiszta követség helyzetének stabilizálása is. A hazánk külpolitikai 

szabadságfokát tendenciózusan csökkenttő német kívánalmakat azonban egyre 

erőtlenebbül sikerült elhárítani: az Olasz Szociális Köztársaság elismerése körüli – a többi 

tengelyországhoz képest – nagyon is autonóm eljárásához és döntéshez képest (de facto 

elismerés), az 1944 januárjában a Kultúrintézetben történt incidens után a magyar 

kormánynak már valamiféle „elégtételt” kellett a németeknek adnia. Március 19-én De 

Ferrariisnak Bárczy István államtitkár pedig immáron nem mondhatott mást, minthogy 

önvédelemre sem futja a hazánkba érkező német csapatokkal szemben.  

A bemutatott német, magyar és olasz forráskorpusz szinoptikus módon támasztja alá 

azt, hogy a magyarok 1943. szeptember 8-a után – ameddig erre lehetőségük nyílt – 

minden igyekezetükkel megpróbáltak kibújni a német és a fasiszta követelések teljesítése 

alól. A magyarok hiába igyekeztek mindenkit ígéretekkel nyugtatni, nem sikerült sem a 

fasisztákat, sem a németeket együttműködőkészségükről meggyőzni. A több oldalról 

érkező támadások és a szemrehányások elleni védekezés csupán lip-service volt, melyen, 

ahogy a németek, úgy a fasiszták is – a fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint – 

könnyűszerrel átláttak. Ennek pedig az lett a vége, hogy a Kállay-kormány mindhárom 
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fél (a fasiszták, a királypártiak és a nácik) irányában kénytelen volt lépéseiért (vagy éppen 

azok elmaradásáért) szabadkozni. Magatartása potenciális és állandó veszélyforrássá vált, 

ugyanis az akcióiról jól tájékozott Németország számára egyre egyértelműbbé vált, hogy 

a magyarországi események milyen irányba fejlőd(het)nek. Ráadásul 1944 februárjára 

már csak idő kérdése volt, hogy a szovjetek mikor érik el a magyar határt. A játékot nem 

lehetett a végtelenségig húzni: Hitler 1944 márciusában Klessheimben megálljt 

parancsolt Horthynak; ez egyben az egyensúlyozási politika végét is jelentette.  

Félrevezető lenne Magyarország megszállására monokauzális magyarázatot adni. 

Egyetértek Joó András azon megállapításával, hogy „a német magatartást (...) több 

megfontolás befolyásolta, konkrét fellépésüket az ingadozókkal szemben a katonai helyzet 

és más egyéb, politikai célok határozták meg, közel sem kizárólag a szerzett bizalmas 

információk.”685 Célom pusztán annak érzékeltetése volt, hogy az olasz–magyar 

kapcsolatokat mennyire a németek szabta erőtér határozta meg, ugyanakkor az olasz–

magyar kapcsolatok is hatást gyakoroltak a németek hazánkkal szembeni viselkedésére. 

Amennyiben elvonatkoztatunk ettől a körülménytől, s tisztán a Déli Királyság, az Olasz 

Szociális Köztársaság és Magyarország viszonyával kapcsolatos eredmények 

szintetizálására törekszem, a következő összegző megállapításokra jutok: 

 

Mint láttuk, a magyar kormánynak (legalábbis érzelmi szempontból) nehézséget 

okozott Mussolinivel, az ország egykori jótevőjével szembeni újfajta magatartás 

kialakítása. Az események fölött tépelődő kabinet helyzetét azonban ismételten nem a 

kormány döntése, hanem a politikai kényszer alakította tovább. A gyenge lábakon álló 

jogi kifogásaiból (nem jött létre új állam, az alkotmányozó gyűlés összehívásának hiánya) 

és szűkös eszköztárából csupán az Olasz Szociális Köztársaság de jure elismerésének 

késleltetésére futotta (pl. a követküldés lehető legkésőbbi időpontra halasztására). 

Számításait pedig Casertano Budapestre érkezése egy pillanat alatt keresztbe húzta. A 

fasiszta követ, ahol tudott, akadályokat gördített a királyi követséggel szimpatizáló 

Kállay-kormány jószándékának útjába, s feltehetőleg a németek felé tett nyilatkozatai is 

megkérdőjelezték a Reichhal való magyar lojalitás őszinteségét, ami további korlátokat 

emelt a már amúgy is feszült viszonyban lévő országok közé.  

 

                                                
685 Joó András: A magyar béketapogatózások és a Szovjetunió várható térnyerésének kérdése 1943–1944-
ben. In.: XXI. Század – Tudományos Közlemények. 2012/28. 86. 
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A magyar kabinetről hazája felé minduntalan pejoratív módon tudósító 

Casertanónak mindazonáltal – ha számba vesszük – mindössze két eredményt sikerült 

elkönyvelnie 1944 márciusáig: egyrészt azt, hogy a Kultúrintézet a senki földjévé vált, 

valamint azt, hogy pénzügyi szankciókat léptettek életbe Magyarországgal szemben. 

Ezeken felül puszta ígéretekkel kellett beérnie.  

Ezzel szemben a De Ferrariis-féle követség eredményei szembetűnőek. Első és 

legfontosabb ezek közül a Déli Királyság folyamatos képviseletének ellátása volt. Mi 

több, a misszió a helyi olasz kolónia képviselete mellett a hazánkban menedéket kereső 

közel 800 olasz katona védelmének és elszállásolásának gondját is magára tudta vállalni, 

melyhez a Kállay-kormány támogatásának köszönhetően a szükséges erőforrások is a 

rendelkezésére állhattak. Olaszország részekre szakadása után a De Ferrariis és társai által 

kialakított és később minden körülmények között képviselt elvi álláspont egyúttal 

bizonyítéka annak is, hogy a diplomáciai kar 1926-ban megkezdett szisztematikus 

fasizálása nem sikerült maradéktalanul. 

Az olasz–magyar kapcsolatok 1944 tavaszától új feltételrendszerben alakultak 

tovább. Szabó László kinevezésének szívélyes salòi fogadtatása felől nem lehet sok 

kétségünk. Mussolini személyes jó barátjaként Szabó feltehetőleg a köztársaság 

legbelsőbb ügyeibe is beleláthatott. Erről azonban a fennmaradt dokumentumok nem 

adnak tájékoztatást. Arról viszont – az olasz források – igen, hogy a magyar követ 

mekkora lendülettel kezdett bele Szálasi látogatásának előkészítéséhez. Az ügy 

előremozdításához immáron már egyik fél sem szorult a németek bíztatására. Sőt, a 

disszertációból kiderül az is, hogy a Duce számára presztízskérdést jelentő látogatás útját 

éppen Hitler keresztezte.  

A Casertanót 1944 szeptemberében váltó Graziani magyarországi helyzetét illetően 

megállapítható, hogy az új követ kifejezetten ideális viszonyt ápolt Szálasival és körével. 

A fasiszta követség magyar kormánnyal kialakított jó kapcsolatai azonban a háború 

utolsó hónapjaiban már nem jelentettek garanciát a misszió helyzetének valódi 

stabilizálására. A történelmi magyar határt átlépő szovjet csapatok november elejére már 

Kecskemét vonaláig értek, így a hónap végén a Graziani-féle misszió a nyilas kormánnyal 

egyetemben Északnyugat-Dunántúlon rendezte be szálláshelyét. A fasiszta követsége és 

a kormány helyzetét meghatározó katonai körülmények miatt 1945 március végén pedig 

az ország elhagyására kényszerültek. 
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A német recept (szövetségesből szövetséges–megszállt) 

 

Olaszország és Magyarország helyzete között már a kortársak is párhuzamokat vontak. 

Veesenmayer, a dolgozatban ismertetett megállapításai686 mellett példaként elegendő 

Szálasi szavait idézni, aki az 1944 októberében történt magyarországi eseményeket 

„Viktor Emánuel–Mussolini megoldásnak”687 nevezte. A kétségtelenül felfedezhető 

hasonlóságok más szempontból is szembeötlőek, mégpedig magában a folyamatban, 

ahogyan Olaszország és/vagy Magyarország a birodalom szövetségeséből szövetséges–

megszállt országgá vált. A német fél és két tengelypartnere közötti viszony (mely az 

olasz–magyar diplomáciai kapcsolatok makro keretét, foglalatát is adják) 

(át)alakulásának lehetséges szakaszolása a következő: 

    

1.   A fokozódó, kölcsönös bizalmatlanságtól a bizalmi krízisig tartó időszak: A 

német fél számára világossá válik szövetségese eltávolodása, ezért 

előkészületeket és biztonsági lépéseket tesz partnere szövetségben tartására. 

Megjegyzendő, hogy a németeknek nemcsak a megoldásai voltak Olaszország és 

Magyarország esetében hasonlóak, hanem félelmeik és motivációjuk is: ahogy 

1943-ban nem engedhették meg maguknak, hogy elveszítsék teljesen 

Olaszországot, úgy 1944 elején nem hunyhattak szemet a magyar 

béketapogatózások, majd 1944 októberében Horthy utolsó szabadulási kísérlete 

felett sem. Lépéseit mindkét fél „kezelése” esetében hasonló megfontolások 

(gazdasági, földrajzi, katonai stratégiai, politikai és ideológiai okok, presztízs 

szempontok) vezették. Németország pedig tisztában volt avval, hogy Olaszország 

elsődleges követője 1943 szeptembere után Magyarország lehetett volna688. 

2.   A fordulat, azaz a „gyámság alá helyezés” pillanata: Nagyobb katonai erőket 

is mozgósító politikai aktussal a német fél megszerzi/biztosítja maga számára a 

szövetségese feletti teljes ellenőrzést. Mivel azonban elvileg nem szólhatna bele 

csatlós államainak belső ügyeibe (legfőképp nem szállhatná meg szövetségesét 

anélkül, hogy ezzel ellenségének ne nyilvánítsa, ami egyúttal a tengely 

erőtlenségének lett volna bizonyítéka), ezért az alkotmányosság és a másik fél 

szabad politikai akarata látszatának fenntartása mellett fennhatósága alá vonja az 

                                                
686 Lásd a disszertáció 139. oldalát. 
687 Szálasi napló, 1978. 371. 
688 Aga-Rossi, 2003. 65.; Ránki, 1968. 29. 
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adott országot (Lásd például Horthy kormányzói tisztségében való megtartását és 

Mussolini német segítséggel konstruált államát).  

3.   3. A gyámság időszaka: Németország a csatlós országot politikai, gazdasági, etc. 

értelemben (az állami szervekhez kihelyezett német hivatalnokok, megszálló 

egységek) még közelebb vonja magához, rendre hangoztatva közben az ország 

önállóságát (remények az önálló köztársasági hadsereg felállítására, 

alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásának terve). Fontos, hogy ebben az 

időszakban mindig helyet kap egy szimbolikus lépés, mégpedig a bűnbakképzés 

mozzanata (3/a): azaz az eltávolított (vagy az őt eltávolító), előző rezsim és 

híveinek bűnösként való beállítása és eliminálása. Ha végig gondoljuk mind az 

olaszoknál, mind a magyaroknál megtörténik az „árulók” kijelölése, akikkel a 

németek által lábra állított kormányok (proklamációk és perek formájában) 

és/vagy az arra kirendelt német egységek (koncentrációs táborba hurcolás) 

számoltak le.  

 

Hitler még 1939-ben kifejtette Farinaccinak, hogy „Németország és Olaszország 

életükben és halálukban is egyek, az egyik halála – és nem kell feltétlenül tudni, hogy ki 

lesz az első – a másikét is jelenti egyben.”689 A Führer birodalma azonban nemcsak 

Olaszországnak adott halálos ölelést: ez alól sajnos a baljós frigyre lépő Magyarország 

sorsa sem lehetett kivétel. 

  

                                                
689 ASMAE, Fondo Lancellotti, Ufficio di coordinamento, Microfilm n. 5, fogli 401–403: Lettera di 
Farinacci a Ciano del 25 gennaio su un colloquio con Hitler. Idézi: Klinkhammer, 2007. 4. 
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MELLÉKLETEK 

 

Szemelvények 
 

1. 
De Ferrariis memoárja. Előszó (részlet) 

 
De Ferrariis Salzano, Carlo: Storia di una missione straordinaria. Budapest, 

Legazione d’Italia, 28 settembre 1943 – Roma, Ministero Affari Esteri, 8 febbraio 1945. 
 
 
A beszámoló a budapesti Olasz Követség tagjainak viszontagságairól szól a 

fegyverszünet megkötésének napjától kezdve. Attól a naptól, mely egy hosszú, 
megpróbáltatásokkal és harcokkal teli időszak kezdetét jelentette. 

A hivatalnokok és az olaszok csoportjának nagy része, – akik ama fájdalmas 1943 
szeptemberében elutasították a náci-fasiszta parancsot, az együttes cselekvésre elszántan 
a helyükön maradtak abban a hat, egyre több nehézséggel teli hónapban – csak ezekben 
a napokban térnek haza oly régóta lakatlanul hagyott házaikba. (...) A változatlan hit egy 
szabad Olaszországban és az elvégzett kötelesség tudata egységben és működésben 
tartotta a hűség és az ellenállás szellemét. Ez az, ami egyesített minket Budapesten 1943 
szeptemberében, és ezt az egységet senki sem bontotta meg. 

Ez okból terjesztettem ki az „Egy rendkívüli misszió története” címmel ellátott 
beszámolóm időhatárait jóval 1944. március 19-e utánra, amikor a követség fegyveres 
elfoglalásával és az ott dolgozó hivatalnokok letartóztatásával vagy internálásával vége 
szakadt hivatali tevékenységünknek. Mindezzel egy jóval hosszabb és kivételes 
tapasztalatokat adó időszak vette kezdetét.  

A feljegyzés készítése során gondolataimat közeli és távoli barátaimhoz intézem, 
akikkel 20 hónappal ezelőtt megkezdtem azt a menetelést, ami csak most, az ő 
visszatértükkel ér majd véget. Ők megértették, hogy ellenséges körülmények között az 
egyén méltósága, ahogy a nemzeté is, nem merül ki a nyugodt élet keresésében vagy 
értelmetlen bürokratikus szabályok értelmezésében, hanem az az erkölcsi feddhetetlenség 
megóvásában és saját felelősségünk kétségen kívüli vállalásában nyilvánul meg.  

Engedtessék meg tehát nekem, hogy még most is, és ezentúl mindig, 
„kiküldetésben” lévőnek tekintsem – mert immár feloldhatatlanul kötődik a kötelesség 
ama nemes fogalmához, aminek a saját létezésünket köszönhetjük – a legfiatalabbat 
közülünk: Attilio Perrone Capanót, követségünk harmadik titkárát: egy megállíthatatlan, 
cselekvésre, patriotizmusra és szabadságra ösztönző erőt, aki elsőként lépett arra az alpesi 
ösvényre, ahonnan nem volt többé visszaút.  

Jelen tanulmányt neki szentelem, a budapesti követségen dolgozó összes kollégája 
és barátja nevében, akik testvéri szeretettel őrzik őt emlékezetükben. 
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2. 
Voli levele az olasz hadsereg vezérkari főnökének és a S.I.M vezetőjének. 
 
ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc 3.2. Adesioni al 

Governo repubblicano e badogliani. Tárgy: A budapesti olasz Királyi Követséget 
érintő érdekes események. Budapest, 1943. október 27. 

  
Kötelességemnek tartom megismertetni önnel a Királyi Követség személyzetével 

történt eseményeket, melyek bár tömören, de lehetővé teszik majd a vezérkar vezetősége 
számára, hogy tiszta képet nyerjen a Magyarországon élő olaszok helyzetéről.  

Mint ahogy az ismert, Anfuso ex-nagykövet dezertált, átállt a köztársaságiakhoz. 
(...) Természetesen Anfuso ex-nagykövet átállása nélkül sok bonyodalom elkerülhető lett 
volna, egyrészt az itt maradt olaszok, másrészt a magyar kormányszervek tekintetében.  

Anfuso ex-nagykövet, miután visszaérkezett Rómából augusztus 1-jén, nem 
takargatta egyfajta, talán személyes aggodalmakkal is erősített pesszimizmusát. 
Mindenek ellenére továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy ő a király követe, és ennek 
igazolására egy hűségét megerősítő táviratot küldött Guariglia [külügy]miniszternek. A 
szeptember 13-án este bemondott németországi rádióhírek viszont árulásra vezették őt.  

Mikor közölte velem az elhatározását, elmondta, hogy csak így tud cselekedni 
Mussolinival szemben, aki mellett felépítette karrierjét. Hozzátette, hogy számára nincs 
más megoldás, még akkor sem, ha meggyőződése, hogy az általa támogatott ügy rövid 
időn belül összeomlásra van ítélve. Semmilyen módon nem akart meggyőzni. Sőt, azt 
mondta, hogy tőlem, mint öreg, piemonti származású tiszttől nem várt mást, mint teljes 
hűséget a király iránt.  

Anfuso ex-nagykövet – aki továbbra is rendeleteket adott ki a Királyi Követség 
fejléces papírján és felzászlózott autón közlekedett a királyi kormány jelképével – anélkül 
indult el Berlinbe szeptember 21-én, hogy erről informálta volna a magyar hatóságokat, 
és önkényesen kinevezte Dott Pinit megbízott ügyvivőnek (a követségen a titkárok közül 
legutolsó a hierarchiaibán). Onnan szeptember 26-án érkezett vissza, az M.V.S.N. 
egyenruhájában, egy csapat feketeingessel és két német tiszttel. Elrendelte De Ferrariis 
bárónak, aki egyedül volt a Királyi Követségen, hogy egy órán belül hagyja el a helyiséget 
az összes királyi kormányhoz hű tisztségviselővel és hivatalnokkal egyetemben.   

De Ferrariis báró tehát összehívta hivatali irodájába az írnokot, Ciraolo és Perone-
Capano titkárokat és Caccialupi királyi kereskedelmi attasét. Megállapította, hogy 
lehetetlen megvédeni a Királyi Követséget, és a fent nevezettek 14.15-kor elhagyták a 
székházat. Ezekről a tényekről a királyi megbízott ügyvivő részletesen tájékoztatott. 

Anfuso ex-nagykövet aztán elrendelte Nannini ezredesnek, hogy foglalja el az én 
irodámat is, ami egy villában van, ahol a lakóhelyem is található. Ennek én nyíltan 
ellenálltam. Nannini ezredes megértette, hogy mindenfajta erőszakos foglalási kísérlet 
hiábavaló lenne, ezért visszavonult és csak annyit tett, hogy küldött nekem jó pár levelet. 
Mindennek természetesen nem lett folytatása, de a leveleket megőrzőm, ha esetleg 
szükség lenne még rájuk. 

Az én hivatalom helyiségeibe és részben a lakórészembe költözött át a Király 
Követség, amely De Ferrariis báró irányítása alatt továbbra is szabályosan elismert 
követség, s mint ilyen normál diplomáciai kapcsolatot tart fenn a magyar kormánnyal és 
más Budapesten tartózkodó követekkel. Ez a helyzet változatlan maradt azután is, hogy 
a magyar kormány álcázott módon elismerte a fasiszta kormányt, és azután is, hogy a 
királyi kormány hadat üzent Németországnak. Mindezt annak ellenére, hogy német 
oldalról igen nagy volt a nyomás a végleges szakítás elérésére. 
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Az én közvetlen felügyeletem alá tartozó katonai szervek hűek maradtak a Király 
Őfelségének tett esküjükhöz, egy-két dezertálót kivéve. 

(...) 
Ezen felül – mint ahogy erről már írtam egy jelentésben, amelyet pár nappal a 

fegyverszünet aláírása után küldtem egy vér szerinti herceget szállító repülővel – 
megállítottam egy szeptember 9-e óta Mestréből érkező és Görögország felé tartó katonai 
szerelvényt 310 katonával, köztük tisztekkel, katonákkal, civilekkel, akiknek el kellett 
volna jutniuk a megfelelő egységükhöz. Az én kérésemre ezeket az embereket egy 
menekülttáborba internálták (Dákára, Pápához közel), ahol – a magyar hatóságok 
biztosítottak erről – ott maradnak a konfliktus idejére. 

Ezen elemek közül pár tiszt és altiszt (összesen 49 fő), egyrészt Nannini ezredes 
felbujtására, másrészt abban a hitben ringatva magukat, hogy így eljuthatnak a 
családjukhoz, kijelentették, hogy csatlakoznak a köztársasági kormányhoz. Eltávoztak a 
táborból, állítólag Németországon keresztül eljuthatnak Olaszországba.  

Más katonák a kolozsvári koncentrációs táborban vannak (nagyjából 150 ember), 
tisztek és katonák, akik azokról a vonatokról szöktek meg, amelyek a Balkánról szállítják 
hadosztályaink maradványait Németországba. Sajnos a szökés lehetősége a vonatokról 
korlátozott: egyrészt a német kíséret ellenőrzése miatt, másrészt a katonák nem ismerik a 
nyelvet, és ez eltántorítja őket a szökéstől, pedig szívesen fogadná és támogatná őket a 
magyar lakosság minden rétege.  

(..)  
A Honvédelmi Minisztériumnál sikerült kabátokat, cipőket és téli ruházatot 

vételeznem, melyek az internált tisztek és katonák között kerültek szétosztásra. A 
Belügyminisztérium szerveinél, akiknek bírói jogköre van az internálótáborokban, olyan 
elnyomást találtam, ami túlmegy minden eddigi megszokotton; sokszor egyenesen 
megrendítő. 

Természetesen jobb a helyzete az ide kihelyezett katonai szervekhez tartozó 
tisztjeinknek és katonáinknak, akik még szabadon mozoghatnak, és rövid időn belül 
szinte mindannyian elhelyezkedhetnek az iparban, hivatalokban vagy vállalkozásoknál. 
Kielégítő a Dákára internáltak helyzete, akik mind elhelyezkedésre várnak, elegendő 
szabad mozgáslehetőséggel rendelkeznek, és az étkeztetésük is remek.  

Sokkal rosszabb a helyzete a vonatokról szökötteknek. Őket szinte mind a komáromi 
táborba gyűjtik össze, a katonai bíróság fennhatósága alatt vannak. Kevesebb szabadságot 
és komfortot élveznek. A királyi megbízott ügyvivővel lépéseket kezdeményeztünk a 
Külügy- és a Honvédelmi Minisztériumnál, azért, hogy elérjük, hogy az összes komáromi 
internáltat Dákára szállítsák át. Eme terv megvalósításában számítunk Monsignor Rotta 
pápai nuncius erkölcsi támogatására, aki holnap, október 28-án, meglátogatja a dákai 
tábort.  

Carboni tábornok őexcellenciája emlékszik talán (...) azon pénzalapokra (kb. 18 
millió pengő), melyekből a „Gamma” szállítmányt fizetjük, és amelyek felsőbb utasításra 
az Olasz–Magyar Banknál kerültek elhelyezésre. A fegyverszünet megkötésének 
másnapján megpróbáltam levenni a számláról az összeget, de ennek ellenállt a Magyar 
Nemzeti Bank, azzal az indokkal, hogy mivel zárolt számláról van szó, ezért maximum 
havi 750.000 pengőt lehet csak felvenni róla. Ezért felvettem 750.000 pengőt, amit 
Anfuso, akkori királyi követ parancsára az ő kezeibe adtam. Ebből az összegből ő 150.000 
pengőt bocsátott a rendelkezésemre, a többit általam nem ismert módon használta fel. 

Ezt követően – teljes egyetértésben a királyi megbízott ügyvivővel – azért, hogy 
amennyire lehetséges, eleget tegyek Badoglio marsall parancsának, a következőket 
határoztam el: 
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-   leállítottam a Gammánál a munkafolyamatokat, megakadályozva ezzel, hogy a 
cég folytathassa a gyártást, ami nyilvánvalóan más javát szolgálná. A gyár kapacitása 
másfajta magyar gyártásra lett lekötve; 

-   átadtam a magyar Honvédelmi Minisztériumnak a kész vagy előkészítés alatt álló 
anyagokat, amiknek a legyártását nem tudtam megakadályozni.  

Ebben igazán nagy segítségemre volt Notari alezredes, aki segítségül tiszteket és 
munkásokat rendelt maga mellé. Ezen felül megkíséreltem birtokba venni az Olasz–
Magyar Banknál található pénzalapokat. 

A megbízott ügyvivő határozott magatartása ellenére az Olasz–Magyar Bank 
néhány (nyilvánvalóan fasiszta vagy fasisztabarát) vezetője akadályokat támasztott, így a 
Királyi Követség pénzalapjait továbbra sem fizetik ki nekünk. 

Végül, a fegyverszünet megkötése másnapján történt pénzfelvételt követően a 
bankban maradt összegből (kb. 17.000.000) sikerült: 

- garanciaként a Gammának 6.500.000 pengőt kifizetni; 
- a Honvédelmi Minisztériumnak átadni kb. 3.500.000 pengőt. 
A fennmaradó kb. 7.000.000 pengő most zárolva van. Ennek köszönhetően 

kizárható, hogy a pénzalapokhoz a fasiszta kormány képviselői hozzáférhessenek, akik 
bármennyire is erősködtek, nem tudtak semmilyen fajta jogosultságot elismertetni az 
összeg felvételéhez.  

Az úgynevezett köztársasági kormány képviselői – akiknek mind a mai napig nem 
történt meg az akkreditálása – minden eszközzel megpróbálták rátenni a kezüket az én 
bankszámlámra; többek közt megfélemlítő hadjáratot is folytattak a királyi megbízott 
ügyvivő ellen és ellenem. Minden kísérletük hiábavaló volt. 

Jelen beszámoló zárásaképpen ki szeretném emelni, hogy a megmaradt, 
rendelkezésemre álló – a haza ügyéhez és a királyhoz hű – személyzet továbbra is 
megtartja adott esküjét. Hogy milyen események várhatnak ránk eme vendégszerető 
országban, amely egyre inkább szenvedi a hatalmaskodó szomszéd elnyomását, nem 
tudni még, de egy biztos: a távoli haza, mely vérzi fájó sebeit, mindegyikőnk szemében 
ott van királyunk szent személyében, melynek dinasztiája biztos garancia a halhatatlan 
Olaszország elkerülhetetlen sorsára, amely hamarosan bekövetkezik. 

 
 E. Voli tábornok, 

 királyi katonai attasé 
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3. 
Voli levele az olasz hadsereg vezérkari főnökének és a S.I.M vezetőjének. 
 
ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 3.2. Adesioni al 

Governo repubblicano e badogliani. Tárgy: A királyi katonai attasé rendelkezésére 
álló források Budapesten. Budapest, 1943. november 22.  

 
1215. sz. október 27-ei levelem folytatása. 
Miután a magyar hatóságok zárolták a rendelkezésemre álló pénzalapokat, melyek 

az Olasz–Magyar Banknál vezetett bankszámlámra voltak befizetve, semmi változás nem 
történt az általam utoljára jelentettekhez képest. Hiábavalóak voltak a megbízott ügyvivő 
[-nek a magyar] külügyminisztériumnál tett lépései, és az én kísérleteim a Honvédelmi 
Minisztériumnál, főként az Olasz–Magyar Bank szánalmas döntésképtelensége és a 
Magyar Nemzeti Bank megváltozott hozzáállása miatt. Ezért döntést hoztunk arról, hogy 
megbízzuk a város egyik ismert ügyvédjét: jogi úton érje el, hogy a magyar hatóságok 
döntésüket felülvizsgálják. A Királyi Követség által fenntartott követelési igény főként 
azon alapszik, miszerint megengedhetetlen, hogy az állítólagos fasiszta párt képviselői 
(akiknek a hivatalos akkreditálása csak a napokban történt meg) jogosulatlan 
követeléseket állítsanak az olasz király kormány elidegeníthetetlen vagyonával szemben. 
(...)  

Kötelességemnek megfelelve továbbá jelentem, hogy szeptember 26-ától kezdve 
(...) jónak láttam kifizetni a királyi megbízott ügyvivőnek a Királyi Követség igényeinek 
kielégítéséhez szükséges összegeket. Elvettem tehát a szükséges összeget abból a 
pénzkészletből, amelyet előrelátó módon még idejében levettem a Városi 
Takarékkasszánál lévő le nem kötött számláról (...) Erre az intézkedésre azért volt 
szükség, mert az Anfuso úr, volt követ és cinkosai által elkövetett erőszakcselekmény 
következtében a Királyi Követség kasszája teljesen kiürült. 

Ezután közbenjártam Szombathelyi tábornoknál, hogy megelőlegezzenek nekem 
500.000 pengőt az általam befizetett 3.500.000 pengőből (...) A vezérkari főnöknek 
köszönhetően a honvédelmi miniszter beleegyezett kérésembe. A magyar hatóságok felé 
közvetített köszönetnyilvánításomban – miután jól átgondoltam a helyzetet – nem 
felejtettem el megerősíteni, hogy az említett összeget a szeptemberi és októberi költségek 
előlegeként kezelem, ezzel szándékoztam nyitva hagyni annak a lehetőségét, hogy 
megismételhessem kérésemet az elkövetkező hónapokban. 

A félmillió pengővel nem csak a Királyi Követséget fogom tudni támogatni a nem 
kis mértékű személyzeti költségek okozta nehézségek leküzdésében, hanem a 
tisztviselőket, altiszteket, és az ide menekült katonák csapatait is.  

(...) 
A szabálytartás kedvéért jelzem, hogy a rendelkezésemre álló összeg ellenőrzése 

megtörtént – a megbízott ügyvivő felügyelete mellett –, az alám tartozó igazgatótanács 
részéről.  

Az ügyvédet, akit azzal bíztunk meg, hogy szerezze vissza az Olasz–Magyar 
Banknál zárolt „Gamma” pénzalap feletti tulajdonjogunkat, megbíztuk azzal is, hogy 
tegye meg a szükséges hivatalos lépéseket a 700.000 pengő – 174 ló árának megfelelő 
összeg – visszaszerzésére, amit előzetesen kifizettünk a magyar cégnek a négylábúak 
megvásárlásáért, és amit az állatorvos, Ercole Monti ezredes nem kaphatott vissza a 
fegyverszünet aláírása után.  

Noha egy speciális záradék belefoglaltatott a szerződésbe, hogy lehetőség legyen a 
fel nem használt összegek visszatartására vis major esetén (ez az a szerződés, amely 
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alapján lehetőség volt 750 ló megvásárlására), a társaság részéről az összeg 
visszafizetését ezidáig megakadályozta a [Magyar] Nemzeti Bank. 

A királyi megbízott ügyvivővel kötött egyezmény értelmében gondoskodom arról, 
hogy a menekülteknek kialakított táborokban összegyűjtött személyzet (beleértve a 
munkazónába áthelyezett embereket) az őket illető juttatásból megfelelő előleget kapjon. 
Szándékunkban áll (úgy tűnik, ezt francia részről már megtették) mindenki számára 
polgári ruházatot biztosítani.  

(...) 
        E. Voli tábornok 
                   katonai attasé  
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4. 
Feljegyzés a magyar nemzet legfelsőbb vezetőjének látogatásáról.  
 
ASMAE, Affari Generali RSI 1943–45, Ungheria, b. 40. Fasc. 1.7. Visita del 

Capo della Nazione Ungherese. 1944. december 28. 
 
A magyar nemzet legfelsőbb vezetője és kísérete január 8-án érkezik Olaszországba 

és itt egészen 10-e délutánjáig tartózkodnak. 
A határhoz 8-án éjszaka érkeznek, majd a küldöttséget szállító vonat Trento egyik 

déli vasútállomására a reggeli órákban érkezik meg. Onnan a vendégek autókon folytatják 
az utat Maderno felé.  

A vendégeket a külügyminisztérium főtitkára fogadja (lehetőség szerint a Brenner-
hágónál) küldöttségével, amely állhatna a honvédelmi államtitkárból, Basile ezredesből, 
a minisztertanács egy tagjából, a Duce tiszti küldöttjéből, gróf Bonarelli 
protokollfőnökből és a külügyminisztérium két tisztségviselőjéből. 

[Január] 8-ára nincs semmiféle ünnepség szervezve. A nap folyamán a 
külügyminisztérium főtitkára átadja a következő érdemrendeket: 

-   Szálasy [sic!] úrnak – a Római Sas Érdemrend nagy aranykeresztjét 
-   Kemény külügyminiszter úrnak – a Római Sas Érdemrend nagy ezüstkeresztjét 
-   Beregffy hadügyminiszter úrnak – a Római Sas Érdemrend nagy ezüstkeresztjét 

karddal. 
A küldöttség többi tagjának kisebb kitüntetések kerülnek átadásra. 
[Január] 9-én 10.30-kor a magyar nemzet legfelsőbb vezetője a külügyminisztérium 

főtitkárának kíséretében látogatást tesz a Ducénál. A Rómában már alkalmazott 
protokollszabályok szerint jelen lesznek: 

A párt főtitkára – a népművelésért felelős miniszter – a minisztertanács 
elnökségének államtitkára – a minisztertanács kabinetfőnökei és a külügyminisztérium 
kabinetfőnöke – a protokollfőnök és a Duce személyi titkára.  

11.30-kor a Duce vagy egy másik – még kijelölendő – személy kíséretében látogatás 
a belügyminisztérium vendéglakosztályába, ahol a küldöttség szálláshelye lesz.  

12 órakor Szálasy úr megkoszorúzza a salòi hősi halottak emlékművét.  
Az államfők látogatása esetén alkalmazandó protokoll szerint, a Duce villásreggelire 

látja vendégül Szálasy urat (amennyiben a Duce másképp rendelkezik, a villásreggelit 
elfogyaszthatják a Duce nevében a külügyminisztérium főtitkára társaságában). Mivel 
nincs erre megfelelő hely Salòban, a belügyminiszter ezen alkalomra rendelkezésre 
bocsátotta a belügyminisztérium vendégházát Madernóban a 30 terítékes 
villásreggelihez. 

16 órakor a küldöttség látogatást tesz a Vittoriale degli italiani villában.  
18 órakor kezdődhetne a megbeszélés a Duce és Szálasy úr között. 
Az este folyamán a külügyminisztérium főtitkára szűk körben elfogyasztott ebédet 

ad a Portesina villában, amelyen részt vesz Szálasy úr, a magyar külügyminiszter, a 
hadügyminiszter, Németország nagykövete, Japán nagykövete, a Köztársasági Fasiszta 
Párt párttitkára és a nemzeti köztársasági kormány egyik minisztere.  

Ezzel egy időben a belügyminisztérium vendégházában a kormány egyik tagja 
vendégül látja ebédre a küldöttség többi tagját.  

Január 10-én a magyar küldöttséget Rahn [német] nagykövet úr látja vendégül 
villásreggelire. A minisztertanács már informálódott azon rendelkezésekről, amelyeket a 
nemzeti zászló elhelyezésével, a katonai kitüntetésekkel és a közrenddel és 
közbiztonsággal kapcsolatban szükséges kiadni. Csatolva a magyar nemzet legfelsőbb 
vezetője kíséretének névsora. 
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KÜLÜGYMINISZTÉRIUMI LEVÉLTÁR IRATANYAGA 

 
 
MNL OL K 58, Miniszter Kabinetje 17. csomó 1938–1944. 17. csomó III /2. tétel 
Magyarországi diplomáciai testületek ügyei. 
 
MNL OL K 63, Politikai Osztály 221. csomó 1943 23. tétel Olaszország 23/1/a Róma – 
másolatok  
 
MNL OL K 63, Politikai Osztály 221. csomó 1943 23. tétel Olaszország 23/1/b 
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MNL OL K 63, Politikai Osztály 221. csomó 1944 23. tétel Olaszország 23/1/c Velence 
– másolatok 
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Konzulátusok – másolatok 
 
MNL OL K 84, Berni Követség VIII. Politikai jelzetű iratok a követség második 
fennállásából. 293. csomó. 1941–1944/G. A genfi főkonzulátus jelentései 
 
MNL OL K 84, Berni Követség, 1943–1944. 304. csomó A/levelezések. 1, Bakách-
Bessenyei György félhivatalos levelezése.  
 
MNL OL K 99, Római Követség 1920–1944. 2. csomó 1941–1943. I-II. tétel. Olasz 
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MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945. 2. tétel. Politikai Osztály iratai 
 
MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945. 3. tétel. A Sajtó- és kulturális osztály iratai. 
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MNL OL K 707, Nyilas KÜM 1944–1945. 6. tétel. Különböző tárgyú, részben iktatatlan, 
töredékes iratok. 
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Busta N. 2 
1.) Funzionari ed impiegati rimpatriati dall’estero non aderenti al Governo F.R.  
3/2.) Messaggio di Badoglio agli italiani all’estero 
4/1) Trasferimenti del personale diplomatico–consolare 
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5/8.) Elenco delle rappresentanze diplomatico–consolari esteri 
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Anfuso  
Capasso Torre  
Casertano  
Censi  
 
Busta N. 15  
Mammarella  
Mezzasoma   
Odenigo  
Mussolini: Qué cosa es el Fascismo  
 
Busta N. 37 
Romania 
1.) Affari Politici 
3.) Adesione al governo regio ed alla RSI 
 
 
Busta N. 40 (1943–1945) Ungheria 
 
1. AFFARI POLITICI 
1/1.) Rapporti sulla situazione politico–militare interna e relazioni italo–ungherese 
1/2.) Mutamento di Governo 
1/4.) Allarmi ed incursioni aeree nemiche 
1/5.) Scambi di telegrammi in occasione di feste-ricorrenze nazionali e circostanze 
varie (1945)  
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1/6.) Presentazione credenziali 
1/7.) Visita del Capo della Nazione Ungherese 
 
2. AFFARI ECONOMICO COMMERCIALI 
2/1.) Situazione economico-commerciale ungherese  
2/2.) Scambi commerciali e clearing 
2/3.) Materiale bellico 
 
3. ADESIONE AL GOVERNO REGIO 
3/1.) Badogliani in Ungheria (1944)  
3/2.) Adesioni al Governo repubblicano e badogliani 
3/8.) Badogliani in Ungheria (1945) 
 
4. RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO–CONSOLARI ITALIANE IN UNGHERIA 
4/1.) Rappresentanza italiana in Ungheria (1945) 
4/2.) Budapest – Consolato 
4/3.) Addetto Commerciale  
4/4.) Archivi della Legazione di Budapest  
Mappán kívül  
 
5. RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO–CONSOLARI UNGHERESI IN ITALIA 
OD ALTRI STATI  
5/1.) Consolato d’Ungheria a Milano 
5/2.) Copie di appunti e note verbali 
5/3.) Legazione d’Ungheria a Roma 
5/4.) Legazione d’Ungheria a Venezia 
 
6. PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO 
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Mappán kívül  
 
8. PROPAGNADA STAMPA – RADIO – CINEMA – TURISMO 
8/1.) Rassegna stampa 
8/2.) Giornalisti italiani in Ungheria 
 
22. FONDI UNGHERIA 
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