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Tézisek

A második világháborút követően a Szovjetunió érdekszférájába került Magyarország
tekintetében nagyon sokáig nem beszélhetünk önálló, tényleges külpolitikáról. Mihályfi Ernő,
a külügyek vezetésével megbízott tájékoztatásügyi miniszter 1947. júliusi önálló akcióját1 követően az ország külhoni képviseletét, a magyar diplomáciai tevékenységet nagyrészt a
Moszkvában megszületett határozatok egyszerű, mechanikus elvégzése jelentette.
Később az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc rövid ideig ugyan, de a külpolitikai önállóság illúziójával kecsegtetett, ám bukását követően nemcsak függő helyzetben
levő külpolitikáról, hanem egyenesen diplomáciai bojkottról kell beszélünk. Az 1956 után
lassan oldódó külpolitikai karantént követően újból a meglehetősen korlátozott diplomácia
évei és lehetőségei következtek. Évtizedek elteltével a hetvenes évek végén, a nyolcvanas
évek elején jelentkezik újból az igény az önálló magyar diplomáciára és valóban, ekkor kezdi
meg önállósodását a magyar külpolitika. Ebben a növekvő mozgástérben a geopolitikai sajátosságok és a történelmi tradíciók miatt Magyarország számára alapvető fontossággal bíró
osztrák-német orientáció mellett – kisebb-nagyobb intenzitással ugyan, de – Olaszország is a
magyar külpolitikai doktrína részét képezte.
Doktori disszertációm célja, hogy bemutassa és elemezze a Magyarország és Olaszország közötti kétoldalú kapcsolatok alakulásának történetét 1956 és 1989 között. Az értekezés
fókuszában az úgynevezett Kádár-korszak2 olaszországi diplomáciája áll, mindezek mellett
természetesen megvizsgálom azt is, hogy ezekben az évtizedekben hogyan s miként változott
az olasz politika Magyarország irányában. Bemutatom, hogy milyen kölcsönös kompromiszszumok, engedmények, diplomáciai tárgyalások szükségeltettek ahhoz, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc utáni megrázkódtatás miatti politikai elhidegülést követő-

1

A Dinnyés-kormány már egyértelműen elutasította a semlegesség gondolatát. Ennek fényében valóban meglepő, hogy a Kertész István római magyar követ sze-

rint a kisgazdapárt „lefejezését” követően a kormányban maradt politikusok még érdeklődést mutattak az ország felvétele iránt az európai újjáépítési tervbe. Mi hályfi Ernő 1947. július 13-án, a párizsi békekonferenciára szóló meghívó „népi demokratikus” országok által történő visszautasítása után még a „feltételezett segítség feltételeiről” érdeklődött. in: Fülöp Mihály-Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században Aula 1998, 348. o.
2

Érdekes problematikára hívja fel a figyelmet Bihari Mihály Magyar politika 1944-2004. Politikai és hatalmi viszonyok című munkájában (306-307 o.). Helyes-e

Kádár-rendszerről beszélni, vagy indokoltabb a Kádár-korszak terminus használata? A Kádár-kor, vagy korszak kifejezés minden probléma nélkül alkalmazható a
kádári három évtizedre, hiszen hatalma és tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt. Helytálló-e azonban a rendszer elnevezés? Kádár teremtette-e a rendszert, vagy
csak módosította, alakította több, mint harminc esztendő alatt? Volt-e vajon olyan meghatározó ereje, tulajdonsága, amelyek indokolttá teszik a Kádár-rendszer
elnevezést? A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy adott helyzetben mindkét megnevezés igaz lehet, bár az igaz, hogy magát a rendszert nem Kádár teremtette,
ő inkább – Bihari szavaival – „rendszer modifikátor” volt, és annak ellenére, hogy ezt az öröklött rendszert, a proletárdiktatúrát harminc három esztendeig uralta,
nem tekinthetjük rendszeralkotónak.
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en, az államközi kapcsolatok újra a két nép közötti évszázados jó barátságnak megfelelően
alakuljanak.
A mindezidáig csak részben, vagy egyáltalán nem feldolgozott téma alkalmat nyújt arra,
hogy átfogó és részletes képünk legyen Magyarország és Olaszország kapcsolatának elmúlt
harminc esztendejéről és az ebben az időszakban Olaszországnak hazánkról alkotott képéről.
Ezzel a disszertáció megfelelne a hazai Olaszország-kutatás azon igényének is, mely szerint
égető szükség lenne a magyar-olasz kapcsolatok kutatásának erősítésére, új korszakok – többek közt a forradalom és az azt követő Kádár-korszak – szisztematikus vizsgálatának megkezdésére, valamint a közelmúlt eseményeinek minél szélesebb körű publikálására.
Az általam választott téma kidolgozása olasz szempontból is fontos, mert Olaszország
belpolitikai életére az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc máig nagy hatással van.
Elég emlékeznünk arra, hogy a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójához közeledve úgy Magyarországon, mint Olaszországban erős kritikákat fogalmaztak meg az egykori
Olasz Kommunista Párttal (Partito Comunista Italiano, a továbbiakban magyar rövidítéssel:
OKP), illetve számos volt politikusával szemben. E támadások fókuszában lényegében az akkori és mostani álláspontjuk közötti különbség hangsúlyozása, illetve a nyilvános bocsánatkérés határozott követelése állott. A magyar ’56-tal kapcsolatban mindkét országban az egyik
legtöbbet támadott, számos kritikával illetett baloldali politikus, Giorgio Napolitano köztársasági elnök volt. Köztudomású, hogy az Olasz Köztársaság jelenlegi elnöke 1956-ban a szovjet
intervencióval kapcsolatban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a katonai beavatkozás
szükséges lépés volt a világbéke megőrzésének érdekében: „A szovjet beavatkozás, azon túl,
hogy megakadályozta, hogy Magyarországon a káosz uralkodjék és az ország az ellenforradalmi erők kezébe kerüljön, hozzájárult a világ békéjének megmentéséhez.”3
Napolitano elnök – aki a nyolcvanas évek elejétől kezdve hibás állásfoglalásnak és történelmi tévedésnek értékelte az akkori véleményét – 2006 nyarán önkritikus, és figyelemre
méltó kijelentést tett az 1956-os események megítélésében: „Pietro Nenninek igaza volt”.
Pietro Nenni 1956-ban a Magyarország elleni szovjet intervenciót követően felmondta
azt az akcióprogramot, azt a közös platformot, amely több évtizede fűzte egymáshoz az olasz
szocialista és kommunista pártot. A kijelentés nyomán fellángolt olaszországi belpolitikai vitában a volt szocialista politikus Claudio Martelli Willy Brandt példáját ajánlotta a köztársasági elnök figyelmébe. Az egykori német politikus, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja 1970-es lengyelországi látogatása során felkereste a volt varsói gettó területét, ahol koszorút helyezett el és térdre borulva tisztelgett az áldozatok emléke előtt.
3

„Az olasz köztársasági elnök, Giorgio Napolitano önkritikájának visszhangja a helyi sajtóban” in: http://www.radiovaticana.org
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Az olasz baloldali-liberális sajtó legfontosabb képviselője, a La Repubblica című napilap szerint napjainkban, ötven esztendővel a történtek után, a magyar forradalom kísértete
még mindig igen nehéz helyzetbe hozza azokat a kommunistákat – kérdőre vonva lelkiismeretüket –, akiknek nem volt bátorságuk, vagy nem rendelkeztek elegendő politikai éleslátással
ahhoz, hogy elhatárolják magukat pártjuk álláspontjától.
A katolikus sajtó, köztük az Avvenire üdvözölte Itália államfőjének önkritikáját, majd
kiemelte: „Itthoni vitáinkon és az elkerülhetetlen polémiákon túl érdemes lesz tekintetünket
az áldozatok felé fordítani, a magyarokra és minden kelet-európai népre, akik megtapasztalták
a kommunizmus barbárságát.”4. A jobboldali Libero 2006. augusztus 25-én arra szólította fel
az államfőt, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot Magyarországtól: „A szabad és demokratikus világ nem felejtheti el a kommunista megszállók brutális kegyetlenségét. Jelenlegi államfőnknek természetesen nincs közvetlen felelőssége ezt illetően, de azok között volt Olaszországban, akik üdvözölték az elnyomást, hangoztatva, hogy ez mentette meg a világ békéjét.”5
Magyarországon már az elnöki kijelentés előtt téma volt Napolitano személye, hiszen
2006. május 24-én 1956-os veteránok, – Wittner Mária, Rácz Sándor, Balás Piri László –
nyílt levélben tiltakoztak, amiért Sólyom László köztársasági elnök meghívta Olaszország államfőjét az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulójára rendezett ünnepségekre: „Az Élő 56-osok nevében a leghatározottabban tiltakozunk az ellen,
hogy olyan politikust hívjon meg a Forradalom és Szabadságharc kitörésének 50. évfordulójára, még akkor is, ha jelenleg ő az Olasz Köztársaság elnöke, aki nemzetközi segítséget nyújtott a magyar szabadságvágy vérbefojtásához a szovjet gyilkosoknak.”6.
Ismeretes az is, hogy Dr. Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum Főigazgatója a legnagyobb olasz napilapon, a Corriere della Seran keresztül tette fel a kérdést Napolitano elnök
tervezett látogatásának apropójából: „Miközben a magyar fiatalok a szovjet tankok alatt haltak meg, Giorgio Napolitano támogatta Moszkva beavatkozását. Nem szégyell idejönni?”7.
Arra az újságírói felvetésre pedig, hogy fél évszázad elteltével az elnök többször is elismerte,
hogy tévedett, amikor nem ítélte el a szovjet megszállást, valamint a kérdésre, miszerint nem
múlt-e el az ideje a megosztásnak, a főigazgató asszony így reagált: „Számunkra nem. Napolitano lelke rá, hogy rádöbbent tévedésére, de azt ismertük volna el, ha tőlünk, magyaroktól
kért volna bocsánatot nyilvánosan. Míg ezt nem teszi meg, maradjon Rómában.”8. A magyar
4 u.o.
5 u.o.
6 http://hu.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Napolitano
7 http://www.radio.hu/read/197461
8 u.o.
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köztársasági elnök nem osztotta ezt a vélekedést és Budapestre hívta az olasz elnököt, aki sokadszori önkritikáját követően nem sokkal, 2006. szeptember végén látogatott el a magyar fővárosba. Látogatásnak a szó szoros értelmében vett első állomása a rákoskeresztúri temető
301-es parcellája volt, ahol meghajtotta fejét és tisztelgett a mártír miniszterelnök és társai
sírja előtt. Az elnök később a Magyar Tudományos Akadémián elmondott beszédében kifejtette, hogy az 1956-os magyar forradalmat a civil társadalom autonómiára való igénye és az
egyén vallási és intellektuális totalitárius államgépezettel szembeni ellenállása táplálta. Mindezek pedig sorra nyilvánultak meg azokban a megmozdulásokban, amelyek a szovjet blokkhoz tartozó országokban történtek mindaddig, amíg aztán 1989-ben mindenütt kitörtek. Majd
ismét hozzátette: „Azok közül is, akik 1956-ban nem értették meg a magyar forradalom valódi természetét volt aki – akkor, amikor a szovjet katonai beavatkozás erőszakosan felülkerekedett – radikálisan felülvizsgálta véleményét és tudatára ébredt, milyen nagy jelentősége van
ennek a történelmi eseménynek. Ezért újra fejet kell hajtanunk – mint ahogy tettem ma mély
megindultsággal, amikor az Olasz Köztársaság nevében koszorút helyeztem el a Mártírok emlékművénél és Nagy Imre sírjánál az Új Köztemetőben – a hidegháború logikájával és feszültségeivel átszőtt világban elszigetelődésre és vereségre ítélt önzetlen felkelés harcosai és áldozatai előtt. Ők egy olyan önzetlen népfelkelés harcosai voltak, mely jelentős előfutára volt
kontinensünk újraegyesülésének az Európai Unió civilizációs egységében.”9
Ez a szeptemberi látogatás megelőzte a bonyodalmakat és megpróbálta lecsendesíteni a
látogatást ellenzőket, mert a feszült magyar és olasz politikai légkör miatt a forradalom ötvenedik évfordulóján rendezett megemlékezések alkalmából végül is nem Giorgio Napolitano
köztársasági elnök, hanem a külügyminiszter Massimo D’Alema vezette a hivatalos olasz
küldöttséget. Az a Massimo D’Alema, aki maga is – és erre az elkövetkezőkben részletesen is
kitérünk – több szempontból is kapcsolódik az 1956-os forradalom olaszországi interpretációjához.
Ahhoz tehát, hogy megértsük a félévszázados évforduló kapcsán ismét fellángolt olaszországi vitákat, meg kell, hogy ismerjük az elmúlt évtizedek magyar-olasz kapcsolatának történéseit, ezen belül pedig annak a forradalomnak az itáliai megítélését, mely a magyar-olasz
közös történelem és a huszadik századi olasz politikai gondolkodás meghatározója volt.
A disszertáció módszertanáról, valamint felépítéséről a következőket kívánom kiemelni.
Nyilvánvaló, hogy Magyarország és Olaszország a rendszerváltozást megelőző három évtize9

Részlet Giorgio Napolitano olasz köztársasági elnök A politikai integráció perspektívái az egyesítés utáni Európában című, a Magyar Tudományos Akadémián

2006. szeptember 26-án megtartott előadásából. In: http://www.quirinale.it/Discorsi/Discorso.asp?id=31010
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dének diplomáciai kapcsolatainak bemutatásakor, még a munka megkezdése előtt célszerűnek
látszik felvázolni és lefektetni azokat a prioritásokat, melyek mentén a kutatás halad, majd pedig fölépül. A korszak egészét tárgyaló magyar nyelvű munka hiányában az elsőbbség egy
politikatörténeti monográfia megírása volt. Az elkészült értekezés ekként politikatörténeti (és
eseménytörténeti) szempontból vizsgálja a magyar-olasz diplomácia alakulását, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a tárgyalt időszak más aspektusaira nem tér ki – legfeljebb nem
olyan mélységben és nem akkora terjedelemben. Feltétlenül kívánatosnak tartom annak a
ténynek a hangsúlyozását is, hogy akadtak fejezetek, amelyek feldolgozását nagymértékben
befolyásolta a rendelkezésre álló források mennyisége, hozzáférhetősége.
Ami pedig a dolgozat szerkezetét illeti: tényleges vizsgálatom megkezdése előtt rövid
összefoglalót kívánok adni a második világháborút követő magyar-olasz közös történelemről,
a háború utáni kapcsolatok felvételéről. Az első fejezetben fontosnak tartom mindazt elmondani, amit az olasz közvélemény az első perctől kezdve tudhatott a magyar forradalomról,
hogy ezt követően „mélyebbre ereszkedve” elemezhessem az eseményeket, az összefüggések
bemutatását, a forradalom belpolitikai hatásától az olaszországi magyar menekültek, valamint
a magyar külképviseletek sorsának alakulásáig. E rész mintegy lezárásaként, a Magyarországon eddig kevéssé ismert Gaetano Martino olasz külügyminiszter Magyarország és a magyar
forradalom mellet kiálló, az olasz törvényhozásban elmondott beszédeit, valamint a magyar
nép érdekében kifejtett erőfeszítéseit kívánom bemutatni.
Munkám második fejezete egy minden szempontból kritikus időszakot ölel fel, hiszen
foglalkozik Nagy Imre és a forradalom többi vezetőjének kivégzésekor tapasztalt olasz felháborodásokkal, az országszerte érezhető dühös indulatokkal, a kivégzésre adott hivatalos olasz
válasszal és a kétoldalú kapcsolataink mélypontra kerülésével. A kritikus jelző használata
nem indokolatlan: az 1958. júniusi kivégzések miatt a két ország között a diplomáciai kapcsolatok megszakítása is szóba került. Az ezt követő, a nemzetközi politikában, valamint az olasz
belpolitikában bekövetkezett kedvező változások az abszolút mélyponton lévő magyar-olasz
relációra is hatással voltak, és ennek következtében kezdődhetett meg az enyhülés, a kölcsönös érdeklődés újbóli megerősödése a két ország között. Az így kialakuló reálpolitika első
kezdeményező lépései zárják le e fejezetet.
A harmadik részben sorra veszem az enyhülés és kialakuló „realpolitik” jegyében megszületett lépéseket és ezek következményeit: a római magyar és a budapesti olasz diplomáciai
képviseletek nagykövetségi szintre történő emelését, a gazdasági kapcsolatok megélénkülését,
az ’56-tal kapcsolatban kialakuló olasz belpolitikai csatározásokat, és a Kádár János 1977-es
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olaszországi, illetve vatikáni látogatását megelőző diplomáciai előkészítő lépéseket, az egyre
sokasodó miniszteri vizitációkat.
A negyedik, záró fejezet kapcsolataink tizenkét esztendejének története. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után berendezkedő Kádár-rezsim egyik legnagyobb külpolitikai sikere – tulajdonképpeni diplomáciai konszolidációja – a rendszer névadójának 1977-es olaszországi látogatása, melynek során vezető olasz politikusokkal és vatikáni látogatása során magával a pápával volt alkalma találkoznia Kádár Jánosnak. Az 1977-es hivatalos út eredményeinek apropója okán a következő fejezet áttekintést ad az olaszországi Kádár-képben bekövetkezett alapvető változásokról, az MSZMP első emberének sajtómegítéléséről. Az utolsó két
tárgyalt témakör a rendszerváltozást közvetlenül megelőző esztendők történései – nem szabad
elfelejtenünk, hogy Bettino Craxi 1986-ban megjelent híres cikke újra megindította a vitákat
és erősítette az ’56-tal kapcsolatos szocialista-kommunista nézetkülönbségeket –, valamint az
utolsó két év, az 1988-1989-es esztendők változásai: az európai kommunista blokk megszűnése, a magyar állampárt utolsó hónapjai, az eseményekben való olasz részvétel, és az események olaszországi hatásai.
A vizsgált három évtized közös kapcsolattörténetének egyik alapvető sajátossága, hogy
azt kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindvégig meghatározta az 1956-os magyar forradalomhoz és az azt követő szabadságharchoz való olasz viszonyulás, a magyar események olasz
értékelése. Mindezek mellett azonban jelen doktori disszertáció igyekszik magyar illetve
olasz „betétekkel”, kiegészítő információkkal gazdagítani az ismereteket. Teszi mindezt a
jobb érthetőség és a magyar-olasz kölcsönös megismerés érdekében.
Kutatásaim során a témával kapcsolatban hazai és – kisseb részben ugyan, de – olaszországi levéltári forrásokra, magyar, illetve nagyobb részt olasz nyelvű szakirodalomra támaszkodtam, célul tűztem ki a sajtóban megjelent eddig még nem ismert nyilatkozatok és tudósítások feldolgozása mellett visszaemlékezések közlését és esetenkénti elemzését.
A dolgozat elkészítéséhez nélkülözhetetlen kutatómunka magyarországi helyszínei: a
Magyar Országos Levéltár, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Dokumentációs Főosztályának Levéltára10, a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár, az 1956-os Magyar
Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Oral History Archívuma, a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar
Távirati Iroda Zrt. Szakkönyvtár és Archívuma, a Magyar Távirati Iroda Zrt. Fotóarchívuma
voltak.
10 Mai

elnevezése: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Külpolitikai Stratégiai Tervező és Információs Főosztály
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Olaszországban tudományos kutatásokat az Olasz Köztársaság Külügyminisztériumának római Levéltárában és Könyvtárában, a római Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea-ban, a nápolyi Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.-ban, a Biblioteca Universitaria a messinai Egyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtárában, a messinai Istituto di Studi
Storici „Gaetano Salvemini”-ben, a messinai Biblioteca di Gaetano Cingari-ban, a messinai
Biblioteca Regionale Universitaria-ban és a messinai Biblioteca dell’Archivio di Stato-ban
végeztem.
Doktori disszertációm közreadásakor köszönetemet fejezem ki témavezetőmnek, dr.
Horváth Jenőnek, a budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézete egyetemi
tanárának, aki ötleteivel, meglátásaival, a folyamatos konzultáció lehetőségével segítette elő
munkám elkészítését. Köszönettel tartozom dr. Majoros Istvánnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történelmi Tanszék vezetőjének, Dr. Székely Gábornak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történelmi Tanszék
egyetemi tanárának, dr. Molnár Gézának, és dr. Pankovits József uraknak, akik észrevételeikkel, tanácsaikkal és bírálataikkal segítették munkámat. Külön szeretném megköszönni Pasquale Fornaronak, a messinai egyetem professzorának azokat a baráti beszélgetéseket, amelyek mind hozzájárultak ezen írás fejlődéséhez.
Nélkülözhetetlen segítséget kaptam Vince Mátyástól a Magyar Távirati Iroda Zrt. elnökétől, Talyigás Judit, a Magyar Távirati Iroda Zrt. Adatbázisok és Archívumok igazgatójától,
valamint a képanyag technikai előkészítésében az MTI Zrt. Fotóarchívumának szakembereitől, akiknek segítségét ezúton is tisztelettel megköszönöm.
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A tudományos szakirodalomról és a felhasznált forrásokról

Az évszázados múltra visszatekintő magyar-olasz kapcsolatok történetének tanulmányozásakor bőséges magyar, illetve olasz nyelvű szakirodalom11 áll a történész rendelkezésére.
Ha azonban áttekintjük és sorba vesszük a rendszerváltást követő tizenhét esztendő Magyarországon megjelent olasz, illetve Olaszországban megjelent magyar témájú magyar és olasz
nyelvű alkotásait rögtön látjuk az alapvető problémát: csekély az egymás történelméről megjelenő, és a közös történeti kapcsolatokkal foglalkozó tudományos munkák, ismeretterjesztő
írások száma. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából ugyan számos, hosszabb-rövidebb terjedelmű könyv 12, illetve tanulmány jelent meg
ugyan Olaszországban, sőt az évforduló évében a huszadik századi Magyarország történelmét
bemutató könyvek13 is napvilágot láttak, mégis mindezek ellenére hiányzik történelmünk
rendszerváltozást megelőző közel harminc évére, az úgynevezett Kádár-kor egészére kitekintést adó, a magyar-olasz kapcsolatok történetének részleteit is vizsgáló, átfogó összefoglalás,
tudományos munka.
Az átalakulás éveiben, a magyar- és kelet-európai rendszerváltozásokról szintén kevés
olasz nyelvű munka látott napvilágot. Ezen könyvek, tanulmánykötetek döntő többségét (I
paesi europei del blocco sovietico e la politica di Gorbaciov Roma, 1987, Polonia e Ungheria nell'era di Gorbaciov Roma, 1989, La fine del blocco sovietico , Firenze Ponte alle Grazie, 1991, Postcomunismo terra incognita : rapporto sull'Europa centrale e orientale, Roma
Edizioni associate, 1994) Federigo Argentieri gondozta, valamint megjelent Fejtő Ferenc La
11

Íme néhány kötet, természetesen a teljesség igénye nélkül, magyar nyelven: Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt a pápai követek jelentése

nyomán, Budapest, 1884; Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések a magyar-olasz kapcsolatok kereszteződéséből, Gondolat 1982; Jászay Magda: Velence
és Magyarország, Gondolat, 1990; Koltay-Kastner Jenő: Türr István 1860-ban, Budapesti Szemle 1860; Ormos Mária: Padovától Trianonig, Kossuth, 1983 olaszul: Pasquale Fornaro: Risorgimento Italiano e questione ungherese (1849-1867), Rubbettino, 1995; Pasquale Fornaro: István Türr una biografia politica, Rubbettino, 2005. Roberto Ruspanti: Il fascismo in Ungheria. Horthy il re senza regno Storia illustrata 1984. n. 321.Leo Valiani: La dissoluzione dell’Austria-Ungheria Il Saggitario, 1985 II. edizione. Egy teljes, mindenre kiterjedő, bőséges bibliográfiát található Réti György: Italia e Ungheria cronaca illustrata di storia comune (con la presentazione di Árpád Göncz, Presidente della Repubblica Ungherese) Fratelli Palombi Editori, Roma-Budapest 1997, című munkájának 146-158.
oldalán.
12

Indro Montanelli: La sublime pazzia della rivolta. L’insurrezione ungherese della rivolta del ’56. (Prefazione di Miriam Maffai) Rizzoli Milano, 2006, Adria-

no Ardovino – Emilio Carnevali (a cura di): L’indimenticabile ’56. Micromega 9/2006, Roma, Sándor Kopácsi: Abbiamo quaranta fucili compagno colonello
(Kopácsi Sándor visszaemlékezései A munkásosztály nevében (In nome della classe operaia) címmel 1980-ban jelentek meg először Olaszországban), Gizella
Németh – Adriano Papo: La rivoluzione ungherese del ’56 Edizione della Laguna 2006; Clemente Manenti: Ungheria 1956. Il cardinale e il suo custode, Sellerio
Editore 2006; Ivan Plivelic: La mia rivoluzione. Da Budapest 1956 all’Italia Este Edition 2006; Giorgio Cirillo: 1956 Budapest Rai Eri 2006; Enzo Bettiza: 1956
Budapest I giorni della rivoluzione Mondadori 2006. András Nagy: Il caso Bang-Jensen. Ungheria 1956: un paese lasciato solo. Baldini Castoldi Dalai Editore,
2006.
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Antonello Biagini: Storia dell’Ungheria contemporanea Bompiani 2006; Pasquale Fornaro: Ungheria (storia d’Europa nel XX secolo) Edizioni Unicopli,

2006
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fine delle democrazie popolari, l'Europa orientale dopo la rivoluzione del 1989 (Milano, A.
Mondadori, 1994) című könyve.
Az általam vizsgált téma szempontjából kevés olyan munka készült, amely egészében
vizsgálná a Kádár-korszak magyar-olasz kapcsolatinak alakulását. A magyarul megjelent
szakirodalmat ismertetve, a disszertáció témakörével való részleges egyezése miatt első helyen említendő meg Pankovits József Fejezetek a magyar-olasz politikai kapcsolatok történetéből (1956-1977) című, 2006-ban megjelent munkája, mely eddig egyedüliként tett kísérletet
a Kádár-korszak évtizedeinek magyar-olasz kapcsolati bemutatására, és amely így munkám
elkészítésében is több nagyon fontos támpontot nyújtott. Tette ezt a Múltunk politikatörténeti
folyóirat 2003/2 számában megjelent A magyar-olasz államközi kapcsolatok 1956 utáni fejezeteiből című tanulmányhoz hasonlóan. Utóbbi tanulmány tulajdonképpen nem más, mint a
2006-ban megjelent kismonográfia rövidebb változata. Az olaszországi magyar emigráció
kérdésében Szőnyi Zsuzsa A Triznya-kocsma, a magyar emigrációval általában pedig Borbándi Gyula Emigráció és Magyarország a nyugati magyarság a változások éveiben 1985-1995,
valamint Kende Péter A párizsi toronyból című munkái voltak leginkább segítségemre. Szőnyi Zsuzsa visszaemlékezése 1999-ben jelent meg a Kortárs Kiadó gondozásában, Borbándi
Gyula munkája 1996-ban az Európai Protestáns Szabadegyetem kiadásában jelent meg, Kende Péter könyvét 1991-ben a Cserépfalvi Kiadó gondozta.
Sajnos az olasz szakirodalom sem bővelkedik a jelzett időszakra vonatkozó összefoglaló
munkákban. A forradalom fél évszázados évfordulója alkalmából az előzőekben már említett
tudományos munkák mellett elkerülhetetlen megemlítenünk Federigo Argentieri kutatásait,
akinek két munkáját is (Argentieri, Federigo – Gianotti, Lorenzo: L’Ottobre ungherese Valerio Levi Editore, Roma 1986; Ungheria ’56: La rivoluzione calunniata. Introduzione di Giancarlo Bosetti Reset, 2006) nagy haszonnal forgattam munkám során. Az olasz nyelven megjelent munkák közül segítségemre volt Walcz Amarylis az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc olaszországi reakcióit összefoglaló dolgozata (La rivoluzione ungherese del 1956
e l’Italia. Ambasciata della Repubblica di Ungheria-Accademia di Ungheria in Roma, 2001),
az olaszországi belpolitika, és az első köztársaság politikai összefüggéseire mélyebben rávilágító munka Aurelio Lepre tollából Storia della Prima repubblica, l’Italia dal 1943 al 2003,
(il Mulino, 2004), valamint az 1996-ban Udineben megrendezett „Ungheria 1956: la cultura
si interroga” címmel megrendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadások és viták
hasonló címen megjelent nyomtatott változata. Szintén hasznomra volt az olasz politikai pa-
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letta sokszínűségében és a rendkívüli bonyolultságában történő biztos eligazodásomban Giorgio Galli 2004-ben megjelent I partiti politici italiani 1943-2004 című monográfiája.
Fontosnak tartottam olasz nyelven megjelent visszaemlékezések felhasználását. Ilyen
volt például Piero Fassino 2003-ban megjelent Per passione című könyve, az Olasz Köztársaság jelenlegi elnökének először 2005-ben közzétett visszaemlékezései (Giorgio Napolitano
Dal PCI al socialismo europeo. Un’autobiografia politica, Editore Laterza, 2006). Törekedtem eredeti források felhasználásával precízebbé tenni munkámat, melyhez sokat segített többek között Gaetano Martino parlamenti felszólalásainak gyűjteménye (Discorsi Parlamentari
di Gaetano Martino. Pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati volume 2. Grafica Editrice Romana, Roma MCMLXXVII).
A téma szakértőivel készített „oral history” beszélgetéseim közül elsőként kell megemlítenem a 2002 szeptemberében Gyapay Dénessel folytatott találkozásokat. Az azóta elhunyt
egykori milánói főkonzul, újságíró, valamint „olaszos” neveltetésű egykori pannonhalmi diáknak hálával és köszönettel tartozom, mert a vele való találkozásaim, az azokról készített
hangfelvételek nagymértékben gazdagították dolgozatomat. Az 1958-1964-es időszakra vonatkozólag pedig hasznosnak bizonyultak Simó Endrével, Simó Gyula egykori római magyar
követ fiával, a Magyar Távirati Iroda volt római tudósítójával készített hangfelvételeim, akinek ezúton is köszönetet mondok.
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Rövid visszatekintés az 1956-ot megelőző tizenegy esztendő magyar-olasz kapcsolataira

A második világháború utáni magyar fegyverszüneti megállapodást 1945. január 20-án
írták alá Moszkvában. Az év végén Olaszország már jelezte, hogy helyreállítaná a megszakadt diplomáciai kapcsolatokat14 Magyarországgal. 1945. december 26.-án a moszkvai magyar követség ügyvivője az alábbi táviratot küldte Budapestre: „A moszkvai olasz nagykövet
közölte velem, hogy Olaszország hajlandó felvenni a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. Kérdés, kell-e fordulni a szovjet kormányhoz, illetve a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz engedélyért, vagy jelenteni. Kinek kell kérni Magyarországnak vagy Olaszországnak,
vagy mindkét országnak. Választ kérek.”15
A szovjet fővárosban található olasz képviselet vezetője közölte, hogy a Bukarestben
járt magyar kereskedelmi delegáció első embere ismertette az ottani, bukaresti olasz ügyvivővel Magyarország szándékát a diplomáciai kapcsolatok rendezéséről. A romániai olasz ügyvivő, Pietro Gerbore jelentést tett erről, az olasz kormány pedig moszkvai követét bízta meg az
ügy gondozásával. A magyar követségi titkár azonban az olasz diplomáciához hasonlóan bizonytalan volt az engedélyek megkérését illetően. Ez nem csoda, hiszen a világháborút követően mindkét ország korlátozott külpolitikai hatáskörrel rendelkezett, a diplomáciát gyakorlatilag a magyar és olasz területen található, a győztes hatalmak képviselőiből létrehozott Szövetséges Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: SZEB) képviselte.
A titkár utasítást kérő táviratára a Külügyminisztérium a következőket válaszolta: „Közölje a moszkvai olasz nagykövettel, hogy Olaszország a magyarországi SZEB - hez intézendő jegyzékében fejezze ki szándékát a diplomáciai kapcsolat felvételére vonatkozóan.” 16 Budapest és Moszkva között a táviratváltás folytatódott. 1946. január 17-én a moszkvai magyar
ügyvivő az alábbi nyílt táviratot intézte Budapesthez: „Az olaszok érdeklődnek az olasz-magyar diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele iránt. Mi az eredmény az ügyben, amit közölhetek
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Magyarország német megszállása után a királyi Olaszországgal megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok. A németek megszállták az Olasz Királyság budapesti

követségét és a képviselet magasabb beosztású diplomatáit letartóztatták, majd deportálták őket. A magyar kormány pedig 1944. április 5-én jelentette be a diplomáciai kapcsolatok megszakítását az Olasz Királysággal. A témával kapcsolatban részletesen lásd: Horváth Jenő: Magyarország olasz diplomaták szemével
(1944-1948) in: Izsák Lajos-Stemler Gyula (szerk.): Vissza a történelemhez…Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Napvilág Kiadó, 1996 119-129.o.
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Magyar Országos Levéltár XIX-J-1-j (a továbbiakban: MOL XIX-J-1-j) Olaszország KÜM TÜK 1945-1964 6.d. 4/fd Olasz – magyar eseménynaptár 1945-

1965 A Külügyminisztérium V. Területi Osztály (olasz referatura, Réti György) feljegyzése
16 U.o.
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velük?”17 A Külügyminisztérium válaszában kifejtette: „A SZEB-től misszióküldésre engedélyt kérünk, kérjen az olasz kormány is.”18
Ez meg is történt, 1946. január 22-én a Magyar Külügyminisztérium orosz nyelvű szóbeli jegyzékben kérte a SZEB-et, hogy a hivatalos magyar-olasz diplomáciai kapcsolatok felvételéig engedélyezze állandó jellegű missziók cseréjét Olaszországgal a kölcsönös érdekvédelem, érdekképviselet ellátása érdekében. Március végén a bécsi olasz gazdasági bizottság
vezetője közölte, hogy az olasz kormány eljárt a négy nagyhatalomnál a Magyarországgal
való diplomáciai kapcsolatok felvételének érdekében.
1946. június 17.-én a magyarországi SZEB elnökhelyettese memorandumban közölte a
magyar miniszterelnökkel, hozzájárul19 ahhoz, hogy Magyarország diplomáciai kapcsolatokat
létesítsen Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával, valamint, hogy „nem tesz észrevételt az
ellen, hogy Magyarország kormánya elismerje Giral20 köztársasági spanyol kormányát”21. A
gépezet tehát beindult.
Júliusban Papp Álmos miniszteri titkár átnyújtotta megbízólevelét az Olasz Köztársaság
Külügyminisztériumában, szeptemberben pedig hivatalosan közölték vele, hogy olasz részről
is örömmel üdvözölnék a diplomáciai kapcsolatok teljes fölvételét. A következő hónapban
Papp ideiglenes ügyvivő bemutatkozó látogatást tett Alcide De Gasperi miniszterelnöknél.
Az Olasz Misszió pedig Augusto Assettati vezetésével szeptember 3-án érkezett meg
Budapestre. A Misszió október 1-jével követséggé alakult a SZEB engedélye alapján.
1947. április 21-én a háború utáni első olaszországi magyar követ, Kertész István átadta
megbízólevelét Enrico De Nicola ideiglenes köztársasági elnöknek. Minden adott volt tehát
ahhoz, hogy a magyar-olasz kapcsolatok a történelmi hagyományokhoz megfelelően újra
megerősödjenek.
Az események azonban a történéseknek más irányt szabtak: Magyarország és Olaszország különböző térfélre szorult a politikailag élesen kettéosztódó Európában. Valamivel később pedig a magyar-olasz relációban egyre több aggodalomra okot adó momentum is fölmerült, amelyek súlyosan megterhelték a két ország kapcsolatát. 1947 nyarára mindenki számára
17 U.o.
18 U.o.
19

Magyarország és Olaszország, mint a második világháború két vesztes állama önállóságukban sokáig korlátozva voltak. A SZEB engedélye nélkül külpolitikát

gyakorlatilag nem folytathattak. A SZEB olaszországi működéséről és az olasz békeszerződésről lásd: Földesi Margit-Stella Szonja: Egy másik vesztes-Olaszország 1943-1947 Kairosz Kiadó, 2006
20

José Giral y Pereira (1879-1962) spanyol politikus, államférfi, az emigrációban levő spanyol köztársasági kormány feje 1945-1947 között. Spanyolországgal

csak 1977-ben álltak helyre a nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolataink.
21In:

MOL XIX-J-1-j Adminisztratív iratok 1945-1964 6d. 511/947 – Másolat a 2372/pol. – 1946.sz. iktatmányról Tárgy: Szviridov altábornagy levele Nagy Fe -

rencnek
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világossá vált úgy belföldön, mint külföldön, hogy Magyarországon szovjet típusú diktatúra
van kialakulóban. A külföldön szolgálatot teljesítő magyar diplomaták közül ekkor sokan a
szovjet-rendszer helyett az emigrációt választották. A washingtoni, londoni, párizsi magyar
követek mellett ekkor távozott posztjáról Kertész István római magyar követ is.
A földrajzi közelségből, valamint a közös történelemből fakadó szimpátiából adódóan
Itália mindig is érdeklődéssel tekintett Magyarországra, követte az ott zajló eseményeket.
Sztálin halála után a kommunista országokban meginduló politikai változások miatt Olaszország ismét kitüntetett figyelemmel kísérte a Magyarországon zajló eseményeket. A vezető politikai lapok tudósították az itáliai közvéleményt arról a közeledésről is, mely a jugoszláv és
magyar kommunista pártok között következett be22. Egyetértvén abban, hogy Magyarország
mindenképpen élen jár a desztalinizáció folyamatában, az országot a reformfolyamatok, az
ezt kísérő politikai csatározások ismét érdekessé és fontossá tették a nemzetközi közvélemény, így Olaszország szemében is.
A forradalom esztendejére azután ismét érzékelhetővé vált mind a magyar, mind az
olasz fél szándéka, hogy a kapcsolatokat a régi, a századokat átívelő történelmi barátság és a
hagyományok szellemében újítsák fel és erősítsék meg23.
Ahogy egy 1956-ban született, magyar kormányzati forrásokra hivatkozó olasz összefoglaló hangsúlyozta: „a történelem folyamán kialakított tradicionális olasz kapcsolatok”
alapján az Olasz Köztársaság előnyöket szerezhet az „intenzívebb kulturális és kereskedelmi
behatolásra”24. Erre azonban akkor nem kerülhetett sor, hiszen nemsokára 1956 októberét mutatta a naptár, és a magyar-olasz kapcsolatok merőben más irányba mozdultak el.

22 “A magyar kommunisták küldöttsége, Nagy Imre volt miniszterelnök rehabilitációját vitte ajándékba vendéglátóinak, a belgrádi tárgyalásokra. Az a döntés,
amelyet a magyar párt központi vezetősége hozott Gerő Ernő és Hegedűs András Belgrádba indulásának előestéjén, további bizonyítékát kívánja nyújtani annak
az akaratnak, hogy teljesen felszámolják azt a viszályt, amely 1948-ban keletkezett Jugoszláviával, és amely a következő években elmérgesedett. Nagy Imre vis zszavételével a pártba újabb csapást mértek azokra a sztálinistákra, akik a magyar pártban még nem tették le a fegyvert.” in: Il Messaggero 1956. október 15.
Róma, in: Magyar Távirati Iroda Archívuma Bizalmas Tájékoztató, Szigorúan Bizalmas, SZER, MTI Sajtófigyelő (a továbbiakban: MTI Arch. MTI Szig. Biz.
Sajtófigyelő) 1956. október 18.-25.
23 Bővebben

lásd: Somlai Katalin: Olaszország (a továbbiakban: Somlai: Olaszország) in: Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nem-

zetközi politika 1956-ban 1956-is Intézet-Gondolat 242-252. o.
24

Archivio Storico Diplomatico del Ministero Affari Esteri (a továbbiakban: ASMAE, Affari Politici, Ungheria, 1956. Teleespresso N. 14/5732/c. idézi Panko-

vits József: Fejezetek a magyar-olasz politikai kapcsolatok történetéből (a továbbiakban: Pankovits: Fejezetek a magyar-olasz kapcsolatok történetéből), Gondolat
2006 34.o.
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1. Fejezet

1.1 Az 1956-os magyar forradalom és Olaszország

Kende Péter írja A párizsi toronyból című 1957 és 1989 között megjelent válogatott politikai írásait tartalmazó könyvében: az európai politikai porondon 1956, illetve az 1956-os
magyar forradalom söpörte el az utolsó, a negyvenes évek közepéről fennmaradt nagyhatalmi
illúziókat. Kende előbbi megállapítását mindenekelőtt az Egyesült Királyságra és Franciaországra vonatkoztatja. Az Egyesült Királyság megnyerte a második világháborút, Franciaország pedig 1950-ig kontinentális nagyhatalomnak számított. 1956-ban azután ez „a két ország
körülbelül úgy viselkedett a kontinens közepén végbemenő fegyveres aktussal szemben, mint
ahogyan ez, mondjuk Belgiumtól vagy Norvégiától normálisan elvárható volt. Mondhatnánk
persze, hogy a szuezi akció foglalta le őket, de Szuez és a magyar ügyben tanúsított passzivitás összefüggése másképpen is értelmezhető. A szuezi kaland időzítésében már ott volt e két
volt hatalom Kelet-Európa iránti teljes érdektelensége.”25
A nyugati politika ezen érdektelenségéről és passzivitásáról szól a spliti (Split/Spalato)
születésű Enzo Bettiza26, a La Stampa újságírója, amikor 2006-ban megjelent 1956 Budapest
I giorni della rivoluzione (1956 Budapest a forradalom napjai) című könyvében azt állítja: az
1917-es Nagy Októberi Szocialista forradalom, a híres „tíz nap, amely megrengette a világot”
valójában nem volt több egyszerű államcsínynél. Ezzel szemben 1956 ősze igazi népfelkelés
és a huszadik század egyetlen demokratikus forradalma volt, mégis ez volt az a „tizenhárom
nap, amely nem rengette meg a világot”. Nem rengette meg, azonban megrémítette a Szovjetuniót és félelmet keltett, így a szuezi kérdéssel foglalkozó nyugati hatalmakat kifejezetten zavarta, és kellemetlenül érintette27.
Az Olasz Köztársaság az ötvenes években sem volt nagyhatalom, azonban ez a tizenhárom nap, amely végül nem rengette meg a világot, elementáris hatással volt az országra és annak közvéleményére. Ha ismételten felidézzük Giorgio Napolitano olasz köztársasági elnök
25 Kende

Péter: A párizsi toronyból, Cserépfalvi Kiadó 1991. 58. o.

26 Enzo Bettiza (1927. június 7.) újságíró, író, politikus. Írói és újságírói munkásságának központjában Közép-Európa országai társadalmi, politikai viszonyainak
vizsgálata áll. 1957 és 1964 között a La Stampa munkatársa, először bécsi, majd moszkvai tudósítója. Később a Corriere della Sera című lapnál tölt be hasonló,
külföldi tudósítói szerepet. Indro Montanellivel megalapítja az Il Giornale című lapot. 1976 és 1979 között szenátor, 1979-ig az Olasz Szocialista Párt színeiben
az Európa Parlament képviselője.
27 Enzo Bettiza:1956 Mondadori

2006 (a továbbiakban: Bettiza:1956) 23. o.
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2006-ban Budapesten elmondott szavait –„A magyar nemzet az olaszok szívéhez nagyon közel áll: barátság fűz össze minket, kulturális és érzelmi rokonság, amely a régmúltból fakad,
és amely abban a nemzeti függetlenségért vívott közös harcban érte el csúcspontját, amely során még a XIX. században a magyar és az olasz hazafiak küzdöttek” 28 – azonnal megértjük
ennek az évszázados barátságnak egyik okát.
A két ország kulturális és érzelmi közelsége miatti szimpátia nem lebecsülendő, azt
azonban azonnal le kell szögeznünk, hogy nem a szabadságáért fegyvert fogó Magyarország
iránt olasz részről tanúsított anyagi és erkölcsi együttérzés a meghatározó. Ennél sokkal különb és fontosabb volt az a politikai, intellektuális és morális válság, amely Olaszországot érte
a magyar forradalom kitörésével, és amelynek értékelése és feldolgozása mind a mai napig
nehéz feladat elé állítja az olasz politikát és a politizáló közéletet is.
A forradalom kitörését követően az olasz közvélemény már 1956. október 24-től kezdve
tudósításokat olvashatott a Budapesten és a Magyarország szerte zajló eseményekről, igaz
ezek jórészt még Bécsből, esetleg Prágából származtak, de tény: az olasz újságok terjedelmes
tudósításokban számoltak be a történésekről. Az országos napilapok (Corriere della Sera, Il
Tempo) mellett a regionális sajtó sem vallott szégyent ezen – az időközben kialakult – hírversenyben, hiszen Friuli Venezia Giulia tartomány sajtótermékei29 vagy Veneto tartomány legnagyobb lapja az Il Messaggero Veneto éppúgy beszámoltak a magyar forradalomról, mint
például a nápolyi székhelyű és Olaszország déli területein rendkívül olvasott Il Mattino című
napilap. A magyarországi kaotikus viszonyok, a zűrzavar és az ebből adódó rendezetlenségek
miatt a meglepően pontos és olykor bámulatosan részletes tudósítások mellett ellenőrizetlen
hírek is elterjedtek az 56-os eseményekről Olaszország szerte 30. Mindeközben az újságokban
megjelent tudósítások, valamint a magyarországi harcok hatására Rómában, Genovában, Torinóban, Triesztben, Goriziában, Pordenoneban és Nápolyban, valamint más kisebb-nagyobb
olasz településen szovjet- és kommunista ellenes tüntetések kezdődtek.
Magyarországon 1956. október 28-án Nagy Imre miniszterelnök tűzszünetet kötött a
szovjet csapatokkal, akik két nappal később – október 30-án – megkezdték a kivonulást a magyar fővárosból. Nem sokkal később már több olasz sajtóorgánum a helyszínről adott tudósítást: „Tegnap a koradélutáni órákban érkeztem Budapestre, és nem akartam hinni a szemem28

Részlet Giorgio Napolitano olasz köztársasági elnök A politikai integráció perspektívái az egyesítés utáni Európában című, a Magyar Tudományos Akadémián

2006. szeptember 26-án megtartott előadásából. In: Italia&Italy no. 33, novembre-dicembre 2006. p. 3.
29 Ezzel kapcsolatban bővebben lásd: Katalin Kiss: Il Friuli-Venezia Giulia e la tragedia del 1956 in: Ruspanti, Roberto (a cura di): Ungheria 1956 La cultura si
interroga, Rubettino (a továbbiakban: Ruspanti: Ungheria 1956), 1996, 222-223. o.
30 1956. október 27-én az Il Mattino a düsseldorfi székhelyű Sport Information Dienst ügynökségre hivatkozva közölte a hírt, hogy Puskás Ferenc is életét veszítette a magyarországi harcokban. In: Andreides Gábor: Bonyodalmak a magyar-olasz kapcsolatok történetében in: Ötvös István (szerk.): Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 548. o.
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nek. Amit sohasem hittem volna, a szovjet harckocsik elhagyták a várost. Mögöttük oldalkocsis motorkerékpárok tele hazafiakkal, hónuk alatt a tankokra szegezett géppisztollyal. Ha a
harckocsiknak lett volna fejük, lehorgasztották volna, ha farkuk, lábuk közé húzták volna.
Sem fejük, sem farkuk nem volt, voltak azonban olyan ágyúcsöveik, melyekkel ripityára lőhették volna a motorkerékpárokat és a fél várost. De az ágyúcsöveket bedugaszolták. A harckocsik bukdácsolva, lassan döcögtek a kövezeten. Körül a lakosság nem volt épp ellenséges,
inkább csak közönyös, mintha nem is azért tört volna ki a forradalom, hogy az oroszok elmenjenek.”31 – ez az igen különös, szinte már-már szürreális kép fogadta 1956. november 1én a forradalom hírére Bécsből, öt órás utazás után lóhalálában Budapestre érkező Indro
Montanelli-t32.
A huszadik századi olasz újságírás méltán legnagyobbjának tekintett Montanelli, mint
életében olyan sokszor, most is véletlenül tartózkodott az események közvetlen közelében,
majdnem a tűzvonalban: Bécsben egy osztrák arisztokrata vendégeként az ausztriai olasz követ, Angelo Corrias társaságában éppen fajdkakasra vadászott, amikor a budapesti események
híre elérkezett hozzájuk. Montanelli a budapesti forradalom kitörésének hallatán rögtön beutazási vízumért folyamodott, a bécsi magyar konzulátust azonban zárva találta. Végül vízum
nélkül, egy FIAT 500-as személygépkocsival indult el Budapestre Guido Cabalzar, a bécsi
olasz követség munkatársának társaságában.
Nem az 1876-ban Milánóban alapított Corriere della Sera újságírója volt az első külföldi, aki a hírek hallatán Budapestre igyekezett, és nem ő volt az egyetlen olasz tudósító a magyar fővárosban. A forradalmi Budapestről nagyon sok honfitársa tájékoztatta az olasz, illetve
a nyugati közvéleményt.33
31

Indro Montanelli: Professione: verità (Foglalkozása: Igazság című könyvéből, Bari Laterza 1987) in: 1956 Budapest a Corriere della Sera kiküldött tudósítója

jelenti (válogatás Indro Montanelli 1956-ban írt cikkeiből) Budapest 1989 Püski kiadó (a továbbiakban: Montanelli: 1956 Budapest a Corriere della Sera kiküldött
tudósítója jelenti ) 7. o.
32 Indro Montanelli 1909. április 22-én született a Firenze melletti Fucecchioban. Firenzei és párizsi jogi stúdiumok után a francia fővárosban megjelenő Nuova
Italia című lap szerkesztője, különböző olasz lapok munkatársa és a Paris Soir, valamint az United Press tudósítója volt. 1935-től önkéntesként részt vett Itália afrikai háborújában. 1937-ben törölték az újságírók névjegyzékéből a spanyol polgárháborúról szóló tudósításai miatt. Később a tallini olasz kultúrintézetben tanított. 1938-ban kezdte pályafutását a Corriere della Sera-nál, ahol később a finn-szovjet háborúról tudósított. A második világháború vége felé, 1944-ben azzal a
váddal, hogy cikkeket írt Mussolini szerelmi ügyeiről, a fasiszták letartóztatták, a nácik pedig halálra ítélték. Megmenekülése nagymértékben volt köszönhető Mi lánó püspöke, Schuster kardinális közbenjárásának. 1956-ban több mint egy hetet töltött a forradalmi Budapesten tudósítva az olasz közvéleményt az eseményekről. 1974-ben elhagyta lapját a Corriere-t és megalapította az il Giornale című napilapot. Három évvel később, 1977. július 2-án, a köztársaság ünnepén, miközben a szerkesztőségbe igyekezett a Vörös Brigádok „Walter Alasia” nevű csoportja merényletet követett el ellene. Montanelli a lábán sebesült meg, három találat
érte. 1995-ben visszatért a Corriere della Sera-hoz, ahol haláláig, 2001-ig vezette rovatát, a La stanza di Montanelli-t.
33 Elsőként Ilario Fiore érkezett, 1956. október 23-án. Majd később a többiek: Bruno Tedeschi (Il Giornale d’Italia), Luigi Fossati (Avanti!), Felice Bellotti (Oggi), Filippo Raffaelli (Corriere Lombardo), Egisto Corradi (Corriere della Sera), Alberto Cavallari (Corriere della Sera), Guglielmo Zucconi
(Corriere d’Informazioni), Alberto Jacoviello (l’Unità), Edgardo Beltrametti (Il Borghese), Luciano Cossetto (Il Piccolo), Matteo De Monte (Il Messaggero), Sergio Perrucchi (Vie Nuove), Fabio Galiani (Tempo Illustrato), Giorgio Bontempi (Paese), Luigi Saporito (ANSA/Agenzia Nazionale Stampa Associata, a továbbiakban olasz rövidítéssel:ANSA), Mario De Biasi (Epoca), és a magyar származású Vittorio Mangili (RAI) in: Walcz, Amarylis: La Ri -
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Magyarország forradalma és szabadságharca hatalmas lelkesedést és mély együttérzést
váltott ki az olasz politikai életből és közvéleményből. Az országos politika nagyon hamar és
igen magas szinten reagált az érkező hírekre, hiszen a budapesti események első tárgyalására,
megvitatására október 26-án került sor az olasz parlamentben. Mindez tehát egy nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok elnöke, Dwight D. Eiesenhower üdvözölte a forradalmat és elítélte a szovjet csapatok beavatkozását. Az USA még aznap felvetette a magyar kérdés ENSZ-fórum elé vitelét, és Cabot Lodge, az amerikai ENSZ-képviselő megfigyelő bizottság Magyarországra küldésére tett javaslatot.
Olaszországban rendkívüli érdeklődés és várakozás előzte meg az október 26-i ülést, hiszen a magyar forradalommal, valamint a szovjet csapatok beavatkozásával kapcsolatban
markáns nézetkülönbség mutatkozott a politikai pártok között. Nem csupán arról volt szó,
hogy a történtek megítélése különbözött az olasz politikai élet bal és jobb oldalán, hanem
maga a baloldal is eltérően ítélte meg a forradalmat.
A nagy baloldali pártok közül az Olasz Szocialista Párt (Partito Socialista Italiano, a továbbiakban magyar rövidítéssel: OSZP) és vezetője Pietro Nenni, valamint a Giuseppe Saragat vezette olasz szociáldemokraták (Partito Socialdemocratico Italiano, a továbbiakban magyar rövidítéssel: OSZDP) elítélték a szovjet bevonulást, míg a Palmiro Togliatti vezette
OKP, elfogadván a hivatalos moszkvai vonalat, helyeselte azt, bár mind a későbbi fejezetekben látni fogjuk ez a kialakult helyzet korántsem volt ennyire egyértelmű.
A feszült politikai várakozás indokolt volt, mert az október 26-i parlamenti ülésnapon
az olasz kormány nevében Gaetano Martino külügyminiszter pazar beszédben fejezte ki tiltakozását a szovjet intervenció miatt és az olasz nemzet, valamint a kormány együttérzéséről
biztosította az áldozatok családtagjait34.
A magyar forradalom melletti szolidaritást és lelkes szimpátiát a Budapesten tartózkodó
olasz diplomaták és – a már említett – nagyszámú újságíró tevékenysége is híven tükrözte:
Franco Fabrizio budapesti követ – aki budapesti diplomáciai szolgálatát nem egészen egy hónappal azelőtt, szeptemberben kezdte meg – és Paolo Massimo Antici első titkár a forradalom
alatt Alberto Cavallari és Egisto Corradi újságírókkal felkereste a több éves fogságából kiszabadított Mindszenty József bíborost. November 4-én pedig – és erről általában kevés szó esik
voluzione ungherese del 1956 e l’Italia, Roma 2001 20. o. Valamivel bővebb listát közöl Molnár János: Külföldi tudósítók az 1956-os forradalomban
című munkájában, hiszen az előbb említettek mellett szerepel még : Maria Leonilde Cabalzar (Guido Cabalzar olasz sajtóattasé felesége), Adriana Catellani, Carlo Gisventi, Massimo Monicelli, Giorgio Paci. in: http://server2001.rev.hu/msite/display_item.asp?id=2&act=tu
34 Gaetano Martino, sugli avvenimenti verificatisi in Polonia e in Ungheria Camera dei deputati seduta del 26 ottobre 1956 in: Discorsi Parlamentari di Gaetano Martino Pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati volume 2. Grafica Editrice Romana Roma MCMLXXVII (a továbbiakban: Discorsi parlamentari di Gaetano Martino) p. 693.
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– Gyapay Dénes újságíró közbenjárásának és az olasz származású Pálinkás-Pallavicini Antal 35
őrnagy önfeláldozó segítőkészségének köszönhetően a budapesti olasz követségen kapott menedéket Maléter Pálné, aki a szovjet bevonulást követően maradt az Olasz Köztársaság diplomáciai védelme alatt36. A budapesti követség munkatársai a forradalom leverése után jelentős
mértékben kivették részüket a Bécsből érkező segélyek elosztásában is. A diplomáciai képviseleten kívül a budapesti Olasz Kultúrintézet is menedéket nyújtott több magyar állampolgárnak.
35 A

prímásról és olasz származású szabadítójáról lásd: Clemente Manenti: Ungheria 1956 Il Cardinale e il suo custode, Sellerio Editore, Palermo 2006

36 Gyapay Dénes 2002-ben egy vele készített beszélgetésben hosszan emlékezett az 1956 novemberi napokra: „Tulajdonképpen november 3-án ott voltam a laká sukon, és szegény Maléter Pál könnyek között búcsúzott a feleségétől, és a női ösztönök... a női ösztönök, mintha Judit sejtette volna, hogy itt valami szörnyűség
fog történni. Mindvégig kérlelte a férjét, hogy ne menjen ki. Pali szegény arra hivatkozott, ami ilyenkor valóban teljesen természetes, hogy a diplomáciai szokásoknak megfelelően a szovjetek délelőtt tényleg tárgyaltak benn a Parlamentben a magyar tárgyalódelegációval a végleges kivonulásról egyébként, ez volt a legfőbb téma. Ennek a tárgyalásnak a folytatását Tökölön rendezték meg. Mégpedig természetesen úgy, hogy este a magyar küldöttség látogat el a szovjet küldöttség
bázisára. Ki gondolta volna, hogy csapdát állítanak Maléter Pálnak illetve a magyar tárgyaló delegációnak... de mondom szegény Judit, mintha ezt sejtette volna.
Alig akarta elengedni férjét, és férje nyugtatta, hogy: «Ugyan, hát szó sem lehet róla, hát a legtermészetesebb dolog, hogy legkésőbb éjfélre, vagy éjfél után itthon
vagyok. Mert hiszen addigra befejezzük, és aztán ha kell majd holnap folytatjuk a tárgyalást.» Valóban ott maradtam Judittal, és nővérével Máriával a lakásukban.
Talán tényleg ilyen tragikomikus eset, vagy dolog, hogy szegény Palinak a pizsamáját húztam föl. Hát ugye ő két méter fölötti magasságot ért meg, én pedig lé nyegesebben alacsonyabb vagyok... hát elég furcsán festettem benne. Na ebben a pizsamában virradtam meg november 4-én vasárnap hajnalban a meglehetősen
erőteljes és egyre erőteljesebben hangzó ágyúszóra, illetve tankágyúknak a robajára. Akkor már a rádióban elhangzott a felhívás, Nagy Imrének a felhívása. Hát
persze fönn voltunk mind a hárman: mi tévők legyünk – ez volt a nagy dilemma. Na, most én nem gondoltam más követségre, részben nyelvismeret révén, részben pedig a dolgokat végigtekintve, hát hova... valahova mégiscsak Juditot hát biztos helyre kellett menekíteni. Maradt az egyetlen, az olasz követség. Telefonkönyvből kinéztük a telefonszámát az olasz követségnek. Nagy szerencsém volt, mert először a rezidenciát hívtam, a Donáti utcában volt akkor még a rezidenciá ja az olasz követnek...mert akkor sem volt azt hiszem nagykövetség. A rezidencián azt a választ kaptam, hogy a követ úr a követség épületében tartózkodik, az pedig már kinn volt az akkori... Vorosilov út, azt hiszem, hogy úgy hívták... a mostani Stefánián. Na, felhívtam a követséget, a követet rögtön adták a telefonhoz.
Bemutatkoztam szépen, elmondtam, hogy magyar újságíró vagyok de hát nem ez az érdekes, hanem arról van szó, hogy Maléter Pál feleségét kellene néhány napra, arra az időszakra, amíg ezek a – feltehetően háborús, vagy legalábbis polgárháborús események tartanak – biztonságba helyezni. A követ úr rendkívül kedves,
rendkívül szívélyes volt, ám hát köztünk ugye semmiféle ismeretség ugye nem állt fönn, az egyetlen számára talán ajánlólevél az lehetett, hogy olaszul beszéltem
vele. Azt kérte, hogy egy fél óra múlva hívjam föl, mert őneki ezt Rómával meg kell beszélnie. Ma már, némi diplomáciai háttérrel a hátam mögött, hát ez telje sen természetes volt. Túl nagy felelősség egy követ számára egy prominens személyt befogadni a követségre vagy a rezidenciára, tehát tulajdonképpen területen
kívüliséget élvezhet általa az illető személy. Ez valóban felelősséget jelent. Fél óra múlva jelentkeztem telefonon, a követ úr nagyon kedvesen mondta, hogy már
utasította a személyzetét. Hát ugye a Stefánia és a Donáti utca között elég nagy a távolság... ugye Buda és Pest, és közben a hídon kellett volna átmenni. Természetesen ő nem ment haza, hiszen épp elég feladata volt a követségen a maroknyi olasz kolóniával, olasz újságírókkal, akik itt voltak ugye. Neki állandó kapcsola tokat kellett tartani, meg különben is munkahelye... utasította a személyzetet a Donáti utcában, hogy fogadják Maléter Pálnét. Hát ez volt az első felvonás. A második felvonás, hogy hogy jutunk el a Donáti utcába. A Maléterék fönn laktak a Szabadsághegyre vezető nagy széles úton. Akkor eszébe jutott Juditnak, hogy ők
nagyon jó viszonyban vannak – férje révén – Pallavicini-Pálinkás páncélos őrnaggyal. Ő az, aki Mindszenty József hercegprímást hozta Budapestre az egységével, és aki pusztán és egyedül emiatt kellett neki életével fizetnie, mert halálra ítélték. Semmi más bűnt nem tudtak ellene fölhozni, de Pálinkás őrnagynak akasztófán kellett végeznie emiatt. Nos Pálinkás őrnagy jelentkezett, mert elértük telefonon, és egy dzsippel egy kis honvédségi dzsippel jött el értünk. Beültünk, Judit
elől, én hátul, és a Déli pályaudvar–Alagút, ezen az útvonalon közelítettük meg a Donáti utcát, a Vár felől ott le lehet hajtani. Amikor az Alagútba értünk akkor
Pálinkás figyelmeztet, azt mondja: »Nézz előre! Mit látsz ott?«. Hát az Alagút másik felén, tehát a Lánchíd torkolatánál három vagy négy szovjet páncélos állt.
Azt mondja » Na most talán imádkozhatnánk, hogy ne lőjenek belénk«. Mert azt látják, hogy katonai dzsip, azt is látják, hogy egy katona vezeti. Hát vagy elnéző ek és nem lőnek. Mi olyan célpont vagyunk, amely célpontot nem is lehet eltéveszteni, hiszen az Alagút közepén hajtottunk Pest irányába, tehát a Lánchíd irányába. Szerencsére, mint a mellékelt ábra is mutatja nem lőttek, mert ha lőnek akkor nem marad belőlünk semmi. Szépen a szovjet harckocsik mentén, kikerülve őket
fölhajtottunk a Vár felé és akkor le a Donáti utcába, ahol nagyon kedvesen fogadták valóban Juditot. Körülbelül emlékezetem szerint legalább két hétig volt ott.
Tehát nagyon kedvesen fogadták, és emlékezetem szerint, hát erre így már százszázalékos pontossággal nem emlékszem vissza, két vagy három hétig maradt az
olasz követ Donáti utcai rezidenciájában.” – részlet a Gyapay Dénessel 2002. február 20-án készült oral history beszélgetésből (a továbbiakban: Andreides Gábor
interjúja Gyapay Dénessel). A beszélgetést készítette Andreides Gábor. A beszélgetés hanganyaga a szerző tulajdona.
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Ismeretes, hogy az időközben kirobbant szuezi válság azonban elterelte a nemzetközi
politika és a közvélemény egy részének figyelmét a magyarországi eseményekről. Október
29-én John Foster Dulles amerikai külügyminiszter – a válság kapcsán mutatott szovjet benemavatkozási politika fejében – Hruscsovnak küldött üzenetében kijelentette: az Egyesült
Államok nem tekinti potenciális szövetségesének a kelet-európai államokat, így Magyarországot sem.
Mindez nagymértékben megkönnyítette Moszkva helyzetét, így október 31-én a Szovjetunió Kommunista Pártjának (a továbbiakban: SZKP) elnöksége határozatot hozott a magyar forradalom katonai erővel történő leveréséről és ezzel összhangban a szocialista táborban megkezdődött a magyarországi invázió diplomáciai előkészítése. Két nappal később a
Szovjetunió római nagykövete tájékoztatta az Olasz Kommunista Pártot a küszöbön álló katonai intervencióról. Magyarországon ezalatt Nagy Imre november 1-jén átvette a külügyminiszteri tárca irányítását, majd magához kérette Jurij Vlagyimirovics Andropov szovjet nagykövetet, a későbbi KGB elnököt, pártfőtitkárt és határozottan tiltakozott az újabb szovjet csapatok Magyarországra történő bevonulása ellen. Egyúttal azt is közölte a szovjet diplomatával, hogy Magyarország kilép a Varsói Szerződésből és kinyilvánítja semlegességét, amelynek biztosítása érdekében az ENSZ-hez és a négy nagyhatalomhoz fordul. Ezeket a döntéseket a következő napon a rádióban is bejelentette. Táviratot küldött Dag Hammarskjöld ENSZfőtitkárnak, amelyben kérte, hogy a magyar kérdést tűzzék az ENSZ legközelebbi közgyűlésének a napirendjére. Másnap ismét távirat érkezett az ENSZ főtitkárához, amelyben – az
újabb szovjet katonai alakulatok Magyarországra érkezése elleni tiltakozása mellett - Nagy
Imre ismertette a szovjet csapatkivonások érdekében tett magyar diplomáciai lépéseket és
kérte, hogy a Világszervezet, valamint a nagyhatalmak ismerjék el a Magyar Népköztársaság
semlegességét, továbbá a Biztonsági Tanács közbenjárását a magyar-szovjet tárgyalások
megkezdésében.
November 2-án a magyar kormány kinevezte a szovjet csapatok kivonásának részleteiről tárgyaló magyar delegációt, kijelölte annak a kormányküldöttségnek a tagjait, amelynek
feladata az lett volna, hogy Varsóban tárgyaljon a Szovjetunióval a Varsói Szerződés felmondásának ál végrehajtásáról, s határozatot hozott az ENSZ-közgyűlésre utazó magyar delegáció
összetételéről is. November 3-án délelőtt a Parlamentben megkezdődtek a magyar-szovjet tárgyalások a csapatkivonások részleteiről, amelyek este 10 órakor Tökölön, a szovjet főparancsnokságon folytatódtak. Éjfél után azonban a magyar delegációt letartóztatták.
1956. november 4-én, vasárnap hajnalban indult meg a „Forgószél” nevű hadművelet,
melynek keretében a Magyarországon állomásozó szovjet hadsereg egységei megindultak a
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magyar nagyvárosok ellen, a Különleges Hadtest alakulatai pedig a főváros külterületeinek
fegyveres ellenállását leküzdve néhány órán belül betörtek a magyar fővárosba.
Egy új, Magyarország ellen induló és az eddiginél elsöprőbb szovjet intervencióra sokan
felhívták a magyar hatóságok, a vezető politikusok figyelmét. Vasutasok küldtek üzeneteket a
keleti határról az ország közepe felé haladó orosz katonai konvojokról, illetve külföldi újságírók is jelezték: valami készül az ország ellen. A szovjet csapatkivonás felett érzett öröm
azonban jócskán elhomályosította a veszély érzetét és csökkentette a magyar kormány óvatosságát.
Montanelli, aki elsőrangú kapcsolatokat ápolt a magyar forradalmi vezetőkkel, azok között volt, akik észlelték a veszélyt, és arról értesítették is a magyar illetékeseket: „Senki nem
várta a szovjet harckocsik visszatértét. November 3-án Maléter ezredes, aki elvállalta a felkelők katonai vezetését, azt mondta nekem, hogy az oroszok készek tárgyalni Nagy képviselőivel. A közel két méter magas, a tuberkolózis által tönkretett tüdeje ellenére is robosztus Maléter kitűnő katona és karizmatikus személy volt, akinek lelkesedésében kissé kételkedtem. Információi a szovjetekről egybeestek a Matteo Matteotti által meséltekkel. Ezért úgy döntöttem, hogy Matteottival és Cabalzarral átugrunk Bécsbe, ahonnan egy fogkefe nélkül indultunk el. De úgy ötven kilométer múlva fennakadtunk az orosz harckocsik egyik oszlopán. Egy
közülük elvágta az utunkat és személyzete parancsba adta nekünk: »Nazad!«, hátra. Pihenő
tankok között tettük meg a visszafelé tartó utat. Budapesten rögtön elküldtem a nekünk tolmácsoló egyetemistát Maléterhez, hogy számoljon be arról, hogy az orosz tankok nem elhagyják, hanem elfoglalják az országot. Maléter, aki éppen egy ülésen volt a Parlament épületében visszaüzent, hogy ne aggódjak: a szovjetek csak azért gyűltek össze, hogy elvonuljanak.”37.
Indro Montanelli nem tudta osztani ezt a lelkesedést, sokkal pesszimistább volt a legborúlátóbb magyarnál is. Számára maradandó és keserű élménnyel szolgáltak ezek a pillanatok.
Az egyre elkeseredettebben tomboló budapesti harcokra a magyar forradalmárok és a Vörös
Hadsereg egységei között később így emlékezett: „Volt a reagálásukban [t.i. Vörös HadseregAG] valami szorongatottság, kapkodás, majdhogynem düh. Nyilvánvaló volt, hogy mindenáron és minél hamarább be akarták fejezni. De nem ment nekik. Panzer-jeik minden dühödt
lövése után hetykén és könyörtelenül ismét kelepelni kezdtek a géppisztolyok.”38.

37

Indro Montanelli: Soltanto un giornalista ( testimonianza resa a Tiziana Abate), [továbbiakban. Montanelli: Soltanto un giornalista] BUR Saggi, maggio 2003

p. 184-185.
38 Montanelli:

1956 Budapest a Corriere della Sera kiküldött tudósítója jelenti 16. o.
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Tíz páncélos szovjet hadosztály vonult fel Budapest ellen, ahol a nyugati tudósítók is
foglyokká váltak. A magyar főváros nem könnyen adta meg magát: „Már eléggé edzett harctéri tudósító vagyok, és – higgyék el nekem – láttam én már mindent. Nem hiszem, hogy beszámolóimban valaha is túloztam volna. Sőt, általában azzal vádolnak, hogy a látott dolgokat
kicsinyítem vagy az epikának velem született visszautasítása miatt még le is fokoztam.
Ugyanis nem volt soha olyan érzésem, hogy hőskölteményekbe illő dolgokkal találkozom, kivéve néhány ritka, egyéni epizódot, és mindig úgy gondoltam, hogy ilyen dolgok kollektív jelenségként nem léteznek. Tévedtem. Léteznek. Létezik, legalábbis Magyarországon.”39
A második szovjet intervenció – amely Montanelli szavaival „a legtisztább hitleri stílusban végrehajtott manőver”40 volt – után csak tovább nőt az olaszországi felháborodás. A magyarországi hírek, a feszült, gyúlékony belpolitikai helyzet vezetett el oda, hogy az olasz kormány ENSZ csapatok Magyarországra küldésének kezdeményezését fontolgatta. A liberálisok november 4-én a parlamentben pedig felvetették annak lehetőségét, hogy a NATO országok testületileg szakítsák meg a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval, a szélsőjobboldal pedig az Olasz Kommunista Párt törvényen kívül helyezését javasolta41. Róma és más
nagyvárosok utcáin kiújultak a diákok, egyetemista fiatalok, jobboldali – elsősorban MSI –
szimpatizánsok szervezte szovjet- és kommunista-ellenes tüntetések, és a kommunista párt
lapja, a l’Unità-szerkesztőségek elleni támadások. Országos szolidaritási mozgalmakat, segélyezési akciókat szerveztek, továbbá Rómában véradást rendeztek a magyarországi harcok sebesültjei számára. Torinóból egy teljes mozgó kórházat küldtek Magyarországra, Nápolyban
pedig pénzt gyűjtöttek a rászorulóknak.
November közepére hazaérkeztek Olaszországba az első hiteles szemtanúk, azok az újságírók és politikusok, akik a forradalom egészét, vagy bizonyos részeit a magyar fővárosban
töltötték. November 16-án Matteo Matteotti az Olasz Szociáldemokrata Párt vezetőségi ülésén részletesen beszámolt magyarországi tapasztalatairól42. Matteottival kapcsolatban – aki
Budapesten ellátogatott a Népszava szerkesztőségébe is és Bécsben többször találkozott és
beszélt Kéthly Annával – Indro Montanelli jegyezte meg, hogy a szociáldemokrata politikus
fogalmazta meg elsőként azt, amivel később az olasz kommunista társadalomnak szembe kellett néznie: mindaz ami történt, nem volt ellenforradalom:

39 Montanelli:

1956 Budapest a Corriere della Sera kiküldött tudósítója jelenti 18. o.

40 Montanelli:

1956 Budapest a Corriere della Sera kiküldött tudósítója jelenti 17. o.

41 Walcz

i.m. 19. o.

42 MOL XIX-J-1-j 1945-1964 (továbbiakban: MOL-Olaszország KÜM TÜK 45-64) 6.d. 4/fd Olasz – magyar eseménynaptár 1945-1965. A Külügyminisztérium
V. Területi Osztály (olasz referatura, Réti György) feljegyzése é.n.
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„Mindannyiunk számára komoly tapasztalat volt, de nem mondanám, hogy örömet okozott számunkra, ami bekövetkezett, és azt hiszem az önök számára sem. Nem igaz, hogy ellenforradalomról volt szó. Akik ezt végigcsinálták – jól tudják önök is – nem reakciósok, nem
fasiszták és nem volt horthysta tisztek voltak, hanem kommunisták, akik egy bizonyos kommunizmussal szemben lázadtak fel.”43.
Később maga Montanelli is megemlítette, és az őt ért támadások ellenére hittel vallotta:
a magyar forradalom a kommunista rendszeren belül született és mindent el lehetett róla mondani, csak azt nem, hogy az elmúlt rendszer restaurálásáért dolgozott. Ezzel a véleményével
viszonylag egyedül volt az olasz közéletben, így hát nem csodálkozhatunk, hogy később némi
malíciával jegyezte meg: Magyarországról küldött tudósításainak egyetlen értelme az volt,
hogy szövetségbe tömörítette maga ellen a teljes olasz kulturális elitet. Mert –fogalmazott
Montanelli – az olasz értelmiség esetében gyakran nem igazság vagy hazugság, hanem hazugság vagy hazugság képviselői állnak szemben egymással. A magyar események egységbe tömörítették a szembenálló oldalakat, az ellenforradalomként megítélt eseményeket a baloldal
megpróbálta rossz hírbe hozni és így a maga javára fölhasználni, és értelemszerűen a jobboldal ugyanezt tette csak más előjellel.
A hazaérkezett újságíróknak köszönhetően még részletesebb és pontosabb kép kezdett
kirajzolódni a forradalomról. A közvélemény tudomást szerzett a harcoló pesti srácokról44,
beszélgetést olvashatott Dudás Józseffel – Montanelli kissé túlzó véleménye szerint – a magyar forradalom Feruccio Parri-jával45, vagy a Budapesten halálos sebesülést szenvedett olasz
származású francia riporterrel, Jean Pierre Pedrazzinivel46.
Az olaszon kívül talán nincs is más nemzet Európában, melynek tudatára az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc ilyen mindent elsöprő hatással lett volna, és ahol a történteknek ilyen, napjainkra is kiható következményei lennének. A forradalom alatt Budapesten tartózkodó újságírók közül sokan később könyv alakban is megjelentették azokat az életre
szóló élményeket, gondolatokat és tanulságokat, amelyeket szereztek és tapasztaltak. A szintén szemtanú, Mario De Biasi az l’Epoca című lap munkatársa így fogalmazott fél évszázad
távlatából: „Az én hosszú riporteri életem során, több mint ötven éven át jártam a világot.
Mindent, amit láttam megörökítettem: földrengést, háborúkat, forradalmakat, de a legtöbbet a
43

Matteo Matteotti szavai egy szovjet tiszthez, aki arról érdeklődött tőle, hogy mi a véleménye a történtekről. in: Montanelli: 1956 Budapest a Corriere della

Sera kiküldött tudósítója jelenti 23. o.
44

Több tudósítás úgy beszélt a forradalom alatt harcoló pesti srácokról, mint Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényének hőseiről. Az összehasonlítás és a

párhuzamba állítás nem véletlen: Molnár regénye rendkívüli népszerűségnek örvend Olaszországban, az általános iskolában kötelező olvasmány.
45 Ferruccio
46

Parri a nácik ellen folytatott olasz Ellenállás egyik emblematikus figurája.

Figyelemre méltó a l’Epoca című hetilap 1956. november 11-i száma Massimo Mauri és Mario De Biasi újságírók fényképekkel gazdagított budapesti beszá-

molói, valamint a Dudás József-interjú az 52-53. oldalon.
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budapesti tapasztalataimból tanultam. Elsősorban megtanultam, hogy tisztelni kell az embert.
Az emberi élet tiszteletének ez a hiánya sajnos ma is folytatódik a világ sok részén. Azt is
megtanultam, hogy olyan világ volna jó, ahol kevesebb lenne a gyűlölet és több az igazságosság annál, mint ami van.”47.
1956 októberét-novemberét követően egymás után jelentek meg dokumentumok, illetve
a forradalmi eseményekkel foglalkozó munkák olasz szerzők tollából: 1956 decemberében a
Mondadori kiadó közzé adott egy dokumentumgyűjteményt a forradalom alatti magyar rádióadásokból La rivoluzione ungherese (A magyar forradalom) címen, 1957-ben Luigi Fossati
személyes tapasztalatokon alapuló Qui Budapest című könyve jelent meg. A magyar fővárosban átéltek eredményezték később Indro Montanelli I sogni muoiono all’alba (Hajnalban
meghalnak az álmok) című drámáját is48.
Ösztönző erő volt a forradalom abból a szempontból is, hogy hatására 1956 után sorra
jelentek meg magyar szerzők művei olasz nyelven49. 1960-ban pedig egy tekintélyes, havonta
megjelenő irodalmi folyóirat, az Il Ponte áprilisi-májusi teljes számát szentelte Magyarországnak. A forradalom emlékét azok az utcák és terek is őrzik mind a mai napig szerte Olaszországban, amelyeket 1956 mártírjairól neveztek el50.
Az előzőekben már említettük, most csak megerősítjük: az olaszon kívül talán nincs is
más nemzet Európában, melyre 1956 ősze ilyen mély és mindent elsöprő hatással lett volna.
Ezt látszanak alátámasztani Márai Sándor alábbi gondolatai: „…itt Rómában, s egész Itáliában, tehát abban a nyugati országban, ahol leghatalmasabb a kommunista párt, megértette egy
nép, hogy bolsevizmus nem lehet emberszabású. És minthogy ez az ország talán az egyetlen
Európában, ahol a magyart nemcsak tisztelik, hanem igazán családi őszinteséggel szeretik, itt
az emberek úgy érzik, egy barát kapott halálos sebet. Ez az, amiről nem írnak a lapok, de amit
e napokban mindenfelé lehet érezni és észlelni Olaszországban. Nem bűntudat ez, valami
más. Egy nép mélyen megértette e napokban, hogy nem lehet büntetlenül meggyilkolni azt,
akit szeretünk.”51

47„Budapest
48 Péter

1956 Mario De Biasi emlékei” in: Italia&Italy Az olasz kultúra közép-európai magazinja 2006/32. szeptember-október 5. o.

Sárközy: La cultura italiana e il ’56 ungherese in: Ruspanti: Ungheria 1956 283-284. o.

49 Ezzel a kérdéssel, valamint a magyar irodalom olaszországi jelenlétével kapcsolatban lásd még Sárközy Péter: Magyar irodalom Olaszországban in:
http://www.kortarsonline.hu/0206/sarkozy.htm, valamint Péter Sárközy: La cultura italiana e il ’56 ungherese in: Ruspanti: Ungheria 1956 283-300. o.
50

Abano Terme via martiri d’Ungheria; Binasco viale martiri d’Ungheria; Bolzano (egy nagy csillag) „Magyarország mártirjainak” (felirattal); Casalpusterlengo

via martiri d’Ungheria; Faenza via martiri ungheresi; Forlì piazzale martiri d’Ungheria; Nuoro via dei martiri d’Ungheria; Nuoro via dei martiri d’Ungheria; Padova via dei martiri d’Ungheria; Pontoglio via martiri ungheresi; Rapallo via martiri d’Ungheria; Rimini via dei martiri d’Ungheria; S. Dona di Piave via Ungheria libera; Trapani viale Ungheria (ottobre-novembre 1956); Urbania via martiri ungheresi; Valguarnera viale dei martiri d’Ungheria; Viterbo piazza dei martiri
d’Ungheria. in: Montanelli: 1956 Budapest a Corriere della Sera kiküldött tudósítója jelenti, belső borító.
51 Márai

Sándor olaszországi tudósításait lásd Műhely Kulturális Folyóirat, 2000 XXIII. évf. 2-3 szám 74.o.
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A forradalom bukása után nem sokkal Olaszországnak – Nyugat Európához hasonlóan –
szembesülnie kellett a magyar menekültek problémájával is, bár ez a kérdés értelemszerűen
először Ausztriában okozott komoly fejtörést.
A szuverenitását rövid ideje, 1955-ben visszaszerzett Ausztria számára rendkívüli terheket jelentett a forradalmat követően Magyarországról megindult menekültáradat befogadása,
az újonnan érkezettek megfelelő ellátása, élelmezése. Bár az Osztrák Köztársaság nehézségei
ellenére vállalta, hogy a magyar menekülteknek védelmet és ideiglenes menedékjogot biztosít,
Oskar Helmer akkori belügyminiszter már 1956. november 5-én felhívást intézett az ENSZ
Menekültügyi Főbiztosságához (UNHCR Office of the High Commissioner for Refugees)
nemzetközi segítséget kérve a magyar menekültek támogatása, illetve befogadása érdekében.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának ezt követő körirata megtette hatását: november 7. és 14.
között hét ország – Olaszország mellett az Egyesült Államok, a Német Szövetségi Köztársaság, Svájc, Nagy-Britannia, Franciaország, Kanada – tett ajánlatot menekültek befogadására.
Így ugyanazon a napon, mikor az Olasz Szociáldemokrata Párt vezetősége részletes beszámolót hallgatott meg és tájékoztatást kapott a magyar forradalomról, Fernando Tambroni
belügyminiszter is a kormány nevében magyar menekültek befogadásáról hozott határozatot.
Mielőtt rátérnénk az 1956-ot követő olaszországi magyar emigráció sorsának ismertetésére
vessünk egy pillantást általában a forradalmat követő exodusra. Ripp Zoltán 1956 forradalom
és szabadságharc című munkájában foglalja össze a novemberi szovjet támadás után tapasztalható emigrációs hullámot. A megtorlástól való félelem és a kilátástalanság mind-mind közrejátszott abban, hogy közel kétszázezren hagyták el Magyarországot, akiknek döntő többsége
a 18 és 30 év közötti fiatal korosztályt képviselte. Az országot elhagyók közül a legtöbben az
Egyesült Államokba szerettek volna menni, később mégis sokan Kanadát választották. A menekültek befogadásában nagy segítséget jelentett Nyugat-Európa – többek között Nyugat –
Németország, ahol rendkívül erős és szervezett emigráns magyar közösség alalkult ki a forradalom után – , valamint a tengeren túl Ausztrália és Dél-Amerika. Amikor 1957-ben a Kádárkormányzat lezárta az ország nyugati határait a menekültek Jugoszlávia felé fordultak, így a
közeli Olaszország ismét lehetőségként merülhetett fel52.

52 Ripp

Zoltán: 1956 forradalom és szabadságharc Magyarországon Korona kiadó, 2002 243-245. o.
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1.2 Magyar menekültek Olaszországban, a Római Magyar Akadémia és a kereskedelmi
kirendeltségek a forradalom idején

„Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történelmi és metafizikai síkon megváltást jelentett a magyarság számára” – fogalmaz Kende Péter 1977-ben az előző fejezetben
már idézett munkájában – hiszen megszabadította a magyarokat az addig Nyugat-Európában
Magyarországgal kapcsolatban általánosnak mondható „Hitler utolsó csatlósa” bélyegtől, és
Magyarország újból példamutató, valamint követendő országgá vált53. A kiharcolt dicsőségből – és ezt az 1956-os magyar emigráció tapasztalatból tudja – valami kis fény mindenkire
esett, függetlenül attól, hogy megérdemelte az illető, vagy nem.
Sőt! Előfordultak olyan esetek is, mikor a kádári, a hivatalos Magyarország külföldön
járó képviselőinek is megveregették a vállát, naivan jóindulatú nyugati emberek, hogy: „Hát
igen, ti jó fiúk vagytok, ti megmutattátok…”54. Az újra „történelmi nemzetté” váló Magyarországra Európa már mint önálló politikai cselekvésre képes civilizált nemzetre, és nem mint elnyomott, névtelen tömegre tekintett55.
A huszadik századi magyar emigránsok három nagy hullámban érkeztek Olaszországba:
1945 előtt, közvetlenül a második világháború után a Vörös Hadsereg elől menekülve, és a
1956 novemberétől, a forradalom leverését követően. Az 1945 utáni „értelmiségi emigráció”
jeles és ismert képviselői voltak többek között Tóth László, később az olasz állami rádió és
televízió bemondója; Apor Gábor, volt vatikáni követ; Kállay Kristóf; Pallavicini Hubert
gróf; Lukács György filozófus, adjunktusa; Mészáros István; Fáy Attila a genovai és Rákos
Zoltán a velencei egyetem későbbi professzorai56. A második világháború előtti és utáni magyar emigráció döntően az észak- és közép-olasz területen, nagy iparvárosokban, például Milánóban, és annak környékén telepedett le.
A forradalom bukását követően, 1956. november 12-én érkezett a hír az első, név szerint is ismert magyar menekültről: az Il Piccolo című trieszti lap tudósítása szerint e napon
kért politikai menedéket Pap Károly István az illetékes olasz hatóságoktól. November 24-én
pedig Olaszországba érkezett a budapesti Operaház művésze Pásztor Vera57 és férje, a szintén
53 Kende

i.m. 67. o.

54 Kende

i.m. 68. o.

55 u.o.

56 in: MOL XIX-J-1-j Olaszország 1945-1964 8.d. 00145/4/1959 Tárgy: Olaszországi 1944 utáni magyar politikai emigráció és disszidensek helyzete 1958-ban
Simó Gyula követ beszámolója, Róma, 1959. március 8.
57 (Budapest., 1924. február 18.– ): táncosnő, koreográfus. Balett-tanulmányait az Operaház iskolájában folytatta Brada Rezsőnél, majd Nádasi Ferencnél. 1947–
1956 között volt a társ. tagja, magántáncosa. Legnagyobb sikereit azonban a klasszikus és karakterszerepekben aratta, amelyekben kibontakozhatott finom, lírai
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táncművész Vashegyi Ernő58. Ők voltak az elsők, akik Olaszország keleti kapuja felől érték el
az országot, és akikről személy szerint tudni lehetett. Sokan, nagyon sokan azonban igyekeztek megőrizni teljes inkognitójukat. Nem így Forgács István, Tildy Zoltán egykori személyi
titkára, akit 1950-ben 12 évnyi börtönbüntetésre ítéltek, ahonnan a forradalom első napjaiban
szabadult. Forgáccsal az udinei Gazzettino del Friuli című lap készített interjút, amelyben az
egykori magyar köztársasági elnök volt titkára kijelentette, hogy a forradalommal kapcsolatban minden olyan vélekedés kizárható, hogy azt reakciós vagy fasiszta elemek vezették volna, vagy az ilyen elemek bárhogy is kapcsolódtak volna hozzá59.
A novembert követő exodus miatt az olasz hatóságok a menekültek ideiglenes befogadási keretszámát kezdetben kétezer főben állapították meg, amit később megkétszereztek. A
Segni-kabinet a magyar menekültek részére országos szinten megkezdődött segélygyűjtés koordinálásának irányítására az Olasz Vöröskeresztnek adott megbízatást. November végén
kezdődött meg a magyar menekültek Ausztriából Olaszországba történő szállítása. Tizenhat
vöröskeresztes tábort60 állítottak föl Olaszország szerte, ahol a menekültek szállást, napi többszöri étkezést, egészségügyi ellátást kaptak mindaddig, míg tovább nem indultak a célországba. A Vöröskereszt kiemelkedő fontosságú és hatékonyságú munkája mellett az olasz lakosság felajánlásai is segítették a Magyarországról érkezetteket61. A karitatív akciók és a segélyek felajánlása országos méretű volt, még a távoli Ischia szigetén is alakultak magyar menekülteket segélyező szervezetek62.
A kormány döntése nyomán az ország csak – említettük– ideiglenesen fogadta be a magyarokat, aminek következtében, az időközben Olaszországban főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat megkezdett fiatalokon kívül, jelentős részük harmadik országba, általában az
Egyesült Államokba, vagy Ausztráliába távozott. Az Olaszországban maradt magyarok döntően tehát fiatalok voltak, sokan közülük később jelentős karriert értek el az olasz társadalom
egyénisége. 1957 óta férjével, Vashegyi Ernővel Svájcban élnek, magániskolát nyitottak és pedagógiai tevékenységet folytatnak. F.Sz. Fiatal lány (Harangozó
Gy.: Térzene); Mária hercegnő (Vojnonen: Diótörő); Mária (Zaharov: A bahcsiszeráji szökőkút); Swanilda (Harangozó Gy.: Coppélia); Királykisasszony (Vashegyi E.: A fából faragott királyfi); Ilona (Vashegyi E.: Bihari nótája). In: http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz20/132.html
58(Budapest, 1920. december. 7.– ): táncos, koreográfus, balettmester. Az Operaház balettegy.-ének 1938–1956 között volt tagja, magántáncos. Rendkívüli szuggesztivitású előadó, aki különösen a drámai karakterek megformálásában ért el sikereket. Koreográfusként neoklasszikus, rövidebb műveket komponált, az 50-es
évek követelményeinek megfelelő nemzeti táncjátékokat. 1957 óta Svájcban él, magániskolát vezet, s több egyesületnek is koreografál. F.Sz. Faun (Cieplinski:
Egy faun délutánja); Mór (Milloss A.: Petruska); Mandarin (Harangozó Gy.: A csodálatos mandarin); Girej (Zaharov: A bahcsiszeráji szökőkút). F.K. Orfeusz és
Eurüdike (1949); Egy amerikai Párizsban (1949); Bihari nótája (1954); A csodálatos mandarin (1958 és 1960); Coppélia (1972). In:
http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz28/168.html
59 Katalin Kiss: Il Friuli-Venezia Giulia e la tragedia del 1956 in: Ruspanti, Ungheria 1956 216-219 o.
60

Boarezzo (Varese), Locca di Ledro, Vesima-Genova Voltri, Savona, Ca’di Landino, Marina di Ravenna, Igea Marina, Cattolica, Calambrone, Follonica, Mar-

ina di Massa, Roma-Via Vallambrosa, Genazzaro Romano, Olevaro Romano, Jesolo, Sottomarina di Chioggia. In: Walcz i.m. 60. o.
61 Az egész

országra kiterjedő segélyakció, illetve a magyar menekültek befogadásának részleteiről bővebben lásd: Walcz i. m. 28-38. o.

62 Lásd Olaszországi Magyar Újság, Anno I. n. 11. 31. marzo 1957.
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elismert és megbecsült tagjaivá váltak. Közöttük volt többek között a Magyar Köztársaság jelenlegi tiszteletbeli veronai konzula, prof. Dr. Pintér Lajos, aki a padovai orvostudományi
egyetem elvégzése után lett klinikai főorvos, vagy Dr. Mihályi Géza újságíró, az Olasz Állami Televízió munkatársa, aki Pintér Lajossal együtt kiemelkedő szerepet játszott az Olaszországi Szabad Magyar Egyetemisták Szövetségének (ASULI: Associazione degli Studenti
Ungheresi Liberi in Italia) létrehozásában. De szintén 1956-os olaszországi magyar menekült
– Pintér Lajossal63 egy buszon érkezett Olaszországba – az író-rendező, a budapesti Olasz
Kultúrintézet későbbi (1998-2000) igazgatója, Giorgio Pressburger.
A forradalom után Magyarországról elmenekült diákok 1956 novemberében Bécsben
megalakították a Szabad Magyar Egyetemisták Szövetségét. A szövetség minden országban,
így tehát Olaszországban is létrehozta szervezeti egységét és hamarosan megszületett a már
említett Olaszországi Szabad Magyar Egyetemisták Szövetsége (ASULI), amely 1959-ben 91
tagot tartott nyilván. A közel hat esztendeig működő szövetség első elnöke Mihályi Géza volt,
akit Pintér Lajos váltott fel egy évvel később. Mihályi és Pintér kitűnő kapcsolatokkal rendelkeztek az olasz diplomácia és politikai élet számos jeles képviselőjével, akiknek közbenjárásával több olyan kedvezményt sikerült elérniük, amelyek jelentős mértékben megkönnyítették
a magyar diákok olaszországi beilleszkedését64. Az olasz hatóságok a lehető legváltozatosabb
módon járultak hozzá a magyar menekültek, vagy a Magyarországot elhagyni szándékozók
segítésében.
1956-ban Magyarország 172 főből álló sportküldöttséggel vett részt a XVI. Nyári Olimpiai Játékokon. A sportdelegáción kívül újságírók és a rádió riportere is a helyszínre utazott.
Az olasz sajtó sokáig polemizált a forradalomról tudósítva, hogy a magyar olimpiai küldöttség végül is utazhat az olimpia küzdelemire vagy sem. A november 22-e és december 8-a között megrendezett melbourne-i olimpiai játékokat a magyar csapat 4 arany, 10 ezüst és 7
bronzéremmel zárta. A küldöttség első delegációja 1956. december 7-én indult haza Budapestre. A hazatérés eltervezett útvonala a következőképpen alakult: a sportolók repülőgéppel
érkeznek Milánóba, majd onnan vonattal folytatják útjukat Budapest felé.

63 Dr. Pintér Lajos, az Olaszországban maradás mellett szóló érvek között megemlít egy különös, ám megfontolandó tényezőt. A magyar menekültek, így termé szetesen Pintér is Udinébe érkeztek először. Majd következett Velence, ahol buszra szálltak és Bolognába érkeztek. Bolognából két magyar buszt Chioggiába irányítottak a vörös kereszt menekülttáborába: „Tehát Velencétől Chioggia tizenhat kilométer. Vonatra raktak, elvittek százharminc kilométerre, ott megint autóbuszra raktak, és visszahoztak bennünket. És miután én többé-kevésbé láttam egy térképet, mondom: ez az ország, ahol én nagyon jól fogom érezni magamat.
Mert, hogy ha valaki racionálisan akar valamit megcsinálni, itt az embernek hatalmas lehetőségei vannak. Mondom én innen többet nem megyek el. ” – emlékezett Pintér. A Csete Örs készítette Pintér-interjú (a továbbiakban: Csete Örs interjúja dr. Pintér Lajossal) publikálásra nem került, a beszélgetés anyagát tartalmazó
VHS-kazetta az interjúkészítő birtokában van, amelyet 2001-ben volt szíves a szerző számára rendelkezésre bocsátani.
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„Köztudomású, hogy olimpiai csapatunk létszáma 48-cal kevesebb most az érkezéskor,
mint az elutazáskor volt” – nyilatkozta Hegyi Gyula, az Országos Testnevelési és Sportbizottság (OTSB) elnöke65. A további „disszidálások” elkerülése végett az OTSB részéről – Sebes
Gusztáv vezetésével – kisebb küldöttség kívánt a magyar csapat elé Milánóba, illetve Rómába utazni azzal a céllal, hogy „összegyűjtse és visszaszállítsa” Budapestre az olimpikonokat 66.
A sürgőséggel megkért olasz beutazási vízumot azonban a Sebes által vezetett csoport nem
kapta meg. A budapesti olasz követségre érkezett külügyminisztériumi távirat így fogalmazott: „Jelen pillanatban a beutazási vízum nem engedélyezése [kiemelés a szerzőtől] az időszerű.”67
Az olaszországi magyar egyetemisták vezetőinek az olasz politikai elittel kialakított kitűnő kapcsolatai is hozzájárultak ahhoz, hogy az olasz állam segítséggel volt a magyar menekültek felé. Az 1959. július elsejétől hivatalban lévő honvédelmi miniszter különösen nagy
szimpátiával és gondoskodással viselte szívén az olaszországi magyar menekültek ügyét. A
római olimpia idején, 1960-ban például 200 fős olimpiai tábort építetett a magyar egyetemisták részére, akik két hétre 1 dollárért kaptak ott szállást 68. Egy másik történet szintén a honvédelmi miniszterről: a forradalom hatodik évfordulójának ünneplésekor a Moszkvába készülő
római polgármester – a magyar nagykövet tanácsára – október 23-án reggel megtagadta a
szervezőktől egy, már előzőleg odaígért színházterem használatát. A honvédelmi miniszter,
amint titkára közölte vele a hírt, felajánlotta Mihályinak, hogy Róma bármely színházát bérbe
veheti, mert ő állni fogja a költségeket69. Ez a honvédelmi miniszter akkoriban – hivatalában
maradva egészen 1966. február 23-ig – Giulio Andreotti volt.
A legfontosabb egyetemi centrumok, ahol elhelyezték és segélyezték a magyar egyetemista fiatalokat, Róma, Firenze, Bologna és Milánó voltak. A Római Magyar Akadémia
(RMA) sem volt közömbös a forradalom iránt, amennyiben az Akadémia épületében is szállást kaptak – igaz csak ideiglenesen – a menekült magyar diákok. Az épületet, a két háború
között közösen vásárolta meg a magyar állam és a katolikus egyház. A magyar szellemi élet
kiváló képviselőinek sokasága töltött el hosszabb-rövidebb időt az Akadémia falai között ösztöndíjas vendégként70.

65 http://melbourne56.origo.hu/elo/2006120848fovel.html?pIdx=1

66 ASMAE Direzione Generale per gli Affari Politici (a továbbiakban: DGAP) IV 1956 Ungheria b(usta). 1342 Franco budapesti olasz követ távirata (203.) az
Olasz Külügyminisztériumnak Budapest, 1956. december 11.
67 ASMAE DGAP. IV 1956 Ungheria b(usta). 1342 Appunto al Capo del Servizio Stranieri, Al Capo dell’Uff. IV. degli Affari Politici Oggetto: Richiesta Visti
ingresso da Budapest
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A második világháború és a Magyarországon bekövetkezett kommunista fordulat után
egyre inkább megromlott a kapcsolat az Akadémia vezetősége és a Pápai Magyar Intézet (a
továbbiakban PMI) vezetői között olyannyira, hogy az ötvenes évek közepére a viszony teljesen elmérgesedett, így nem csoda, hogy 1956-ban a Falconieri Palota lakói különböző titkos
és kevésbé titkos szolgálatok munkatársai voltak. Novemberben, amikor úgy tűnt, hogy állandósulnak a magyar reformok, az akadémia lakói politikai menedékjogot kértek és kaptak Prágától. Az így megüresedett Magyar Akadémiában a PMI vezetői71 ideiglenesen szállást biztosítottak a Rómába érkező menekült magyar egyetemistáknak és főiskolásoknak 72. A PMI vezetői – az Európát kettészelő „vasfüggöny” leeresztése után – tájékozottságukkal, felkészültségükkel jószerével az egyetlen támpontot jelentették a Vatikán Magyarországgal kapcsolatos
politikája számára, hiszen hivatalos kapcsolatokról nem beszélhetünk.
Magyarország szovjet lerohanása után a palota előző lakói, mindazok, akik Prágába távoztak, vissza akartak térni Rómába az Akadémiára, de az olasz hatóságok megtagadták tőlük
a vízumot. Hosszú vita indult meg a magyar és az olasz hatóságok között, végül a magyar diákoknak egy esztendővel később el kellett hagyniuk a Falconieri palotát, de a via de’ Cestarin
két emeletet megvásároltak egy régi palotában, s ez lett későbbi kollégiumuk.
Az Olaszországba érkezett és ott letelepedett magyarokat az eddig említetteken kívül
anyagilag segítette még többek között a Ford Alapítvány, a Rockefeller Alapítvány, a Szabad
Európa Alapítvány és a pisai Scuola Normale. Segítség érkezett még a legkülönbözőbb pénzügyi alapoktól, a külügyminisztériumtól, olasz bankoktól, Szicília tartománytól és XII. Pius
pápától73 is. Sokszor egyszerű polgárok is országszerte támogatták a Magyarországot elhagyni kényszerülteket.
1958-ban Magyarországon megkezdődött az országot elhagyó, „disszidensek” hazautazási kérelmeinek felülvizsgálata és intézése. A követségek előzetes vizsgálata után csak azon
hazatelepülni szándékozó személyek kérelmét lehetett előterjeszteni elfogadásra a magyar hatóságokhoz, akik ellen nem volt folyamatban bűnvádi eljárás. Erről előzetesen meg kellett
70 „A második világháború kitöréséig terjedő időszak az intézet első aranykorának tekinthető. Jeles tudósok és írók tucatjai (Kerényi Károly, Szerb Antal, Gen thon István stb.) laktak falai között, akiknek értékes kutatási eredményeit rendszeresen közölte az Annuario című folyóirat. A művészösztöndíjasok munkássága
nyomán önálló irányzat bontakozott ki a hazai festészetben és szobrászatban: az ún. „Római Iskola” olyan tehetségekkel soraiban, mint Szőnyi István, Aba Novák
Vilmos vagy Pátzay Pál. E virágzást megszakították a II. világháború eseményei, de azután újra nagy sikerek következtek a jeles irodalomtörténész Kardos Tibor
igazgatása idején. Az intézet ösztöndíjasai között olyan neveket találunk, mint Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János vagy Ottlik Géza. A gyarapodásnak
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Zágon József kanonok, Mester István, in: „Olaszország és az 1956-os magyar forradalom” 1996. október 1-2. Magyarországi Olasz Kultúrintézet Budapest

1996, Mihályi Géza felszólalása 134. o.
72 A témával kapcsolatban lásd bővebben: Géza Mihályi: Studenti ungheresi del ’56 esuli in Italia in: Ruspanti,: Ungheria 1956, 197-209.o.
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győződni a magyar igazságügyi hatóságoknál. Simó Gyula, a Magyar Népköztársaság római
követe szerint voltak azonban, akik a hazatérés kissé eltérő, szokatlan, de kétségtelenül biztos
módját választották: esetükben a hazatérni szándékozóval közölték, hogy nem adható meg
számára a hazatérési engedély, mert az (ellen)forradalomban való részvétele miatt akár két
évig terjedhető börtönbüntetés várja, mire ő kijelentette, hogy mindegy, csak már otthon lehessen. Más kérelmező még különösebb útját választotta a hazatérésnek, ami annyiból állott,
hogy fényes nappal, a nyílt utcán az első arra járó rendőrt fölpofozta. Az emiatt akkor kiszabható kéthetes börtönbüntetés letelte után felmerült a kérdés, hogy elkövetett tette miatt, mint
idegen állam polgárát hova utasítsák ki Olaszországból. Az illető természetesen Magyarországot választotta74.
A hivatalos Magyarország természetesen rendelkezett információkkal az emigráció özsszetételéről75. A kádári adminisztráció számára készült jelentések szerint az olaszországi
jobboldali magyar emigráció legnagyobb gyengesége az egység hiánya volt. A forradalom
alatt voltak ugyan jelei az egységteremtési törekvéseknek – például segélyszállítmányok formájában –, de a megtorlások alatt már mindenki és minden szervezet a maga útját járta. Ezt a
széthúzást próbálták a hivatalos magyar szervek ügyes politikai húzásokkal kihasználni, a
még meglévő egységet megosztani, sőt voltak olyan elképzelések, hogy néhány kiemelkedő,
„nem túl reakciós” személy hazacsalogatása további bomlást idézhetne elő76.
Az olaszországi magyar képviselet diplomáciai jelentései szerint a „reakciós magyar
emigráns szervek ellenséges tevékenységét” a következőképpen lehet összefoglalni: törekednek az emigránsok elsősorban a diákság illetve az ifjúság megnyerésére, új emigráns szerve74 Politikatörténeti
75 Mint

és Szakszervezeti Levéltár (a továbbiakban: PIL 867) 867. fond Simó Gyula visszaemlékezése

ahogy a Külföldi Magyarok Önálló Referatúrájának a római magyar képviselet számára készült útmutatója fogalmaz: „A Magyar Népköztársaság külpoli-

tikájában nem elhanyagolandó szempont az emigrációval való foglalkozás. Számos tény bizonyítja, hogy akiket nem nyerünk meg népi demokráciánk, hazánk
számára, vagy legalább nem semlegesítjük, az imperialista kémszervezetek hálójába kerülnek, azok diverzáns és propaganda céljait szolgálják és számtalan esetben felhasználják őket ellenünk.”
Külföldi Magyarok Önálló Referatúrája-az emigrációval kapcsolatos feladatok a követség számára Budapest, 1957. december 10. in: XIX-J-1-j Olaszország
KÜM K 1945-1964 1. d.
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A Külföldi Magyarok Önálló Referatúrájának 1957 végi iránymutató feljegyzése a római magyar követség részére a továbbiakban így ír: „Különösen fontos -

nak tartjuk a jövőben az emigráció olyan nemzetközi szervezeti tevékenységének figyelését, mint a Rabnemzetek Szövetsége, az Antibolsevista Nemzetközi Szer vezet, Szabad Európa Bizottság, amelyek a Szovjetunióból és a népi demokratikus országokból külföldre távozott jobboldali emigrációnak közös nemzetközi
szervezeteit, mint a Nemzetközi Bizottmány, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, A Strassbourgi Forradalmi tanács (Kéthly, Király, Kővágó), a Király Béla
által szervezett Magyar Szabadságharcos Szövetség, a szociáldemokrata csoportok tevékenysége az egyes országokban, valamint az írók és az értelmiségiek szervezetei.”. A lojális magyar emigráció tevékenységét is fel kell használni a reakció gyengítésére. Feltétlenül propagálni kell a hazatérés gondolatát a reakciós
emigránsok között is. A Központ előzetes jóváhagyása alapján a nyugati országok testvérpártjainak sajtó és egyéb nyilvános eszközei útján nyilvánosságra kell
hozni az egyes személyek, szervezetek különböző kapcsolatait és üzelmeit, esetleges magyarországi viselt dolgait, valamint az egyes nyugati kormányokhoz,
kémszervezetekhez való viszonyait. A magyar diplomácia konkrét esetekben akár diplomáciai jegyzékben is követelni fogja az egyes szervezeteknek nyújtott
anyagi és erkölcsi támogatás megszüntetését. A Referatúra felhívja a követség figyelmét, hogy folyamatosan küldjön Budapestnek jelentést a Vatikánnál, az olasz
rádiónál meglévő magyar frakció tevékenységéről. u.o.
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ket hoznak létre, rendületlenül ostromolják a nyugati kormányokat a magyar kérdés napirenden tartása érdekében, akadályozzák a „megtévedt” magyarok hazatérését, propaganda tevékenységet folytatnak, illetve provokációkat készítenek elő a római magyar külképviselet ellen, szerte a világban előadásaikkal rágalmazzák a törvényes magyar kormányt, elősegítik a
nyugatiak toborzását kém, illetve fegyveres szervezetekbe.
Az 1956 utáni időszakban a Budapest (Külügyminisztérium és/vagy Magyar Szocialista
Munkás Párt [a továbbiakban: MSZMP] Külügyi Osztály) –Róma (magyar diplomáciai képviselet), és Róma–Budapest közötti levélváltások hemzsegnek az emigráns magyar szervezetekről, személyekről szóló jelentésektől. 1958. július 24-én a római magyar követség „a diszszidensek körében működő kém-és fasiszta szervezetekről, kiszökött kiskorúak hadseregbe és
az Idegenlégióba való beszervezésről” küldött jelentést Budapestre, amely szerint Olaszországban kimondottan magyar „szökevény” tábor csak Rómában, a via Vallambrosa 31. szám
alatt volt. Létszáma 120-130 főre volt tehető. Nem sokkal később, 1958 elején azután felállítanak egy másik, a latinai tábort, ami azelőtt laktanya volt.
A római tábort júniusban fel akarták oszlatni, az ott lakókat Latinába, illetve kisebb befogadó táborokba, Capuába, Salernóba szándékozták költöztetni. A menekültek ezt akkor
még megakadályozták, a tábort csak 1959. január 30-án szüntették meg. A követség 1958. június 24-i jelentése értesítette Budapestet arról is, hogy információik szerint a táborban toborzás folyik az amerikai hadseregbe az USA Frankfurt am Main-ban állomásozó magyarul beszélő tisztjeinek segítségével, illetve az Idegenlégióba77. Ugyanazon a napon egy másik emlékeztetőben jelentette a római követség, hogy ez év májusában néhány hetet Rómában töltött
Nagy Ferenc volt miniszterelnök (1946-1947). Római tartózkodása alatt találkozott Fanfani
miniszterelnökkel és meglátogatta a vallambrosai magyar menekülttábort. Ezen kívül fogadta
őt a pápa.
Ennek a pápai audienciának különleges jelentőségét az adta – fűzi hozzá a jelentés –,
hogy a kihallgatás részét képezte annak a harcnak, amely megosztotta a magyar menekülteket. Katolikus részről arra törekedtek, hogy akadályozzák, vagy legalábbis nehezítsék, a szociáldemokrata Kéthly Anna és társai tevékenységét. A szociáldemokraták viszont azzal vádolták Nagy Ferencet, hogy nem akart hozzájárulni az 1956-os októberi forradalomhoz azzal,
hogy az érdektelen számára .
A volt miniszterelnök a pápának átnyújtott egy pro memoriát, amelyben visszautasította
a személye ellen felhozott vádakat és kijelentette, hogy 1956 október végén Budapestre akart
77 Római

követség jelentése 1958. július 24. Tárgy: Adatkérés disszidensek körében működő kém-és fasiszta szervezetekről, kiszökött kiskorúak hadseregbe és az

Idegenlégióba való beszervezésről Magyar Országos Levéltár MSZMP KB Külügyi Osztálya iratai (továbbiakban: MOL 288f/32/) 288 f./32/1958/10 ő.e./123-124
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utazni. Ebből a célból kapcsolatba is lépett Tildy Zoltánnal, azonban Tildyn kívül szinte mindenki a visszatérése ellen foglalt állást, így többek között a miniszterelnök Nagy Imre, Losonczy Géza, Kéthly Anna, Kelemen Gyula és Fischer József is. A volt kisgazdapárti politikus
visszatérése mellett csak Farkas Ferenc és Bibó István emelt szót. Az olaszországi magyar
emigráció mindent összevetve korántsem volt olyan népes, mint Európa más országaiban.
Olaszországban – Borbándi Gyula 1996-ban a nyugati magyarsággal foglalkozó Emigráció és
Magyarország című munkája szerint – a kilencvenes évek közepén közel tízezer magyar élt.
Az országban nem alakultak nagy számban magyar szervezetek, és a létrejövők sem voltak
Nyugat-Európa más országaiban működő magyar társaságokhoz hasonlíthatók. Az Olaszországban megszületett magyar egyesületek között minden bizonnyal a leghíresebb és legnagyobb jelentőségű tulajdonképpen nem is társaság, hanem egy kulturális kör volt: a római
„Triznya kocsma”, Triznya Mátyás festőművész és felesége Zsuzsa lakása, ahol vasárnaponként nemcsak a nyugati magyarok, de az olasz fővárosba érkező hazaiak is gyakori vendégek
voltak78. A vendégek pedig szerettek a „Kocsmába” járni, hiszen egyáltalán „nem számított,
hogy valaki emigráns vagy nem, hívő vagy nem hívő, milyen felekezetnek vagy szervezetnek
a tagja. Mi nem tartoztunk sehová, személyes kapcsolatainkat ilyen külső megfontolások nem
befolyásolták. Aki eljött hozzánk, arról ugyis tudta mindenki, hogy nincsenek szélsőséges nézetei és nem azonosul a kommunista diktatúrával. Magyarországról, külföldről sorra érkeztek
a vendégek: nálunk mindenki mindenkivel megismerkedhetett és szabadon elmondhatta a véleményét. Ez a légkör, a „kocsmahangulat” volt az, ami vonzotta az embereket.”79
Az Olaszországban élő magyarok száma napjainkban sem változ(hat)ott számottevően80.
Az 1956-os magyar forradalom eseményei természetesen nem kerülhették, s nem is kerülték el az olasz fővárosban működő magyar külképviseleti szervek figyelmét sem. A követség, melynek kapujáról a forradalom győzelmével eltávolították a népköztársasági címert, október 31-én nyilatkozatban üdvözölte a forradalmat. Szabó Imre követ sajtótájékoztatóján ismertette azt a nyilatkozatot, amelyet később az Olasz Külügyminisztériumnak is eljuttattak,
és amelyben a követség többek között felhívta a magyar kormányzat figyelmét az Olaszországgal és a Vatikánnal való kapcsolattartás fontosságára81. Ez a sajtótájékoztató, illetve már
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Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország. A nyugati magyarok a változások éveiben 1985-1995, Európai Protestáns Szabadegyetem (a továbbiakban: Bor-

bándi: Emigráció és Magyarország) 1996 128-129. o. Az olaszországi magyar nyelvű rádióadásokkal kapcsolatban pedig lásd: 322. o.
79 Szőnyi

Zsuzsa szavai a Triznya-kocsmáról. in: Szőnyi Zsuzsa: A Triznya-kocsma Kortárs Kiadó, 1999 32.o.

80 Napjaink legnagyobb olaszországi magyar egyesületei: Római Magyarok Egyesülete (www.romaimagyarok.hu), Milánói Magyarok Baráti Köre/Amici
dell’Ungheria a Milano (www.milanoimagyarok.it). A legjelentősebb kulturális egyesületek pedig a következők: Associazione Culturale Italo-Ungherese di Bologna, Circolo „Isola Margherita” in Padova, Associazione Culturale Italo-Ungherese della Toscana, Associazione Culturale Italo-Ungherese del Triveneto.
81 Róma, 1956. október 31. Olasz Köztársaság Külügyminisztériuma -RÓMA- A római magyar követség munkatársai örömmel üdvözlik az egész magyar nép dicsőséges forradalmának győzelmét. A követség dolgozói teljes mértékben azonosulnak annak a harcnak a célkitűzéseivel, amely a szabadságot, a demokratikus
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maga a nyilatkozat is később némi értetlenséget okozott a „baráti követségek” számára. 1957
augusztusában a lengyel diplomáciai képviselet dolgozóitól a román diplomatákig számosan
fordultak „diszkrét kérdésben” a magyar diplomatákhoz: Mi a követség, illetve a magyar vezetés véleménye arról a nyilatkozatról, amit annak idején a követség tett? Román diplomaták
visszaemlékezései szerint a forradalom napjaiban „valami nem volt rendben a magyar követségen. A magyar követ nem volt ura a helyzetnek”. Véleményük szerint a magyarok diplomácián belül két vonal érvényesült, és ezen belül a követ volt háttérbe szorítva82.
A római képviseleten tapasztalható állapotokról, az Akadémián kialakult áldatlan helyzetről a Szabad Európa Rádió (SZER) római tudósítója is beszámolt, méghozzá egy meglehetősen realisztikus, és valós viszonyokat híven tükröző híradásában: „A római magyar követség kapujáról eltávolították a népi demokratikus címert és felírást. Rövid idő múlva utcai járókelők óriási kiáltozásra lettek figyelmesek. A követség épületében Szabó [Imre - A.G.] követ ordított magából kikelve. Nem sokkal ezután – a követségről érkező hírek szerint – a magyar követség két párta szakadt. Az egyik az emeleti helyiségben, a másik a földszinti teremben tanácskozott. A reggeli események a két párt egymással való küzdelmét mutatták. A római magyar akadémia épülete egész nap csendes volt. A követségi tisztviselők családtagjai ismerős kommunistákhoz a városba költöztek, Mandula [György – A.G.] elvtárs a magyar kereskedelmi delegátus vezetője, magához véve 5-6 millió lírát tartalmazó pénztárt, ismeretlen
helyre távozott. A delegáció másik két tagja kétségbeesetten kutatja városszerte. A római körökben máris szárnyra kapott a mondás: „ Kidőlt a fa mandulástól!”83
Káosz, zűrzavar és fejetlenség. A diplomáciai képviselet konszolidációjáról csak később
1958-tól kezdődően beszélhetünk. Akkor már közel egy tucat diplomata teljesített szolgálatot
Rómában. Ez Magyarország akkori, nyugati külpolitikai viszonylatában igen népes létszámú
követséget jelentett. Ennél népesebb követség csak a bécsi magyar diplomáciai képviselet
volt. A követségi létszám szoros összefüggésben volt az adott országgal folytatott külkereskedelmi, kulturális kapcsolatokkal. Ebben az időben a külkereskedelem szempontjából a Német
Szövetségi Köztársaság (NSZK) után Olaszország következett, viszont az NSZK-val akkor

rendet, a gazdasági felemelkedést, és nemzetünk békéjét szolgálja. Egyetértünk azzal, hogy haladéktalanul ki kell dolgozni a független Magyarország külpolitikájának vezérelveit, ezeknek, pedig új alapokon kell nyugodniuk. Ezzel összefüggésben a Követség azt javasolja a független kormánynak, hogy szenteljen különleges figyelmet a magyar-olasz kapcsolatoknak, amelyre a történelem során mindig a két nép hagyományos barátsága volt jellemző, nemkülönben a Szentszékkel
való kapcsolatoknak, mely egy hatalmas tévedést követően szűntek meg normálisnak lenni. A követség munkatársai meg vannak győződve arról, hogy a szabad
Magyarország és a nemzetek kapcsolatainak a nemzeti érdekeket tiszteletben tartva a szuverenitáson, a függetlenségen kell alapulniuk. In: ASMAE DGAP. IV
1956 Ungheria b(usta). 1342 Legazione della Repubblica Popolare Ungherese al Ministero degli Affari Esteri Roma, li 31 ottobre 1956
82 MOL 288

f. 32./ 1957/ 6 ő.e. 376-377.

83 Andreides i.m. 550. o.
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még nem volt rendezett diplomáciai kapcsolata Magyarországnak, azt csak később, 1973-ban
rendezik majd.
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1.3 Az 1956-os magyar forradalom és az olasz belpolitikai csatározások

Az olaszországi magyar emigráció sorsa alakulásának bemutatása után térjünk vissza
nemrégiben félbehagyott vizsgálatunk tárgyához: miképpen reagált az Olasz Köztársaság
1956 eseményeire? És ha ezt világosan kívánjuk látni, érdemes visszatekintenünk az olasz
történelem második világháborút követő évtizedére, hogy teljességükben álljanak előttünk
azok a politikai folyamatok, amelyek az ötvenes évek olasz társadalmi-politikai viszonyrendszeréhez vezettek el. Semmiképpen nem haszontalan tehát röviden visszanézni, és megismerkedni a fasizmus húsz esztendejét követő demokratikus átalakulással, és az azzal együtt járó
nehézségekkel. Az angolszász erők szicíliai partraszállásával Olaszországban megbukott a fasiszta rendszer. 1943. július 25-én a Fasiszta Nagytanács (Gran consiglio del fascismo) megvonta bizalmát Mussolinitől. A szeptember 9-én megalakult Nemzeti Felszabadítási Bizottság
(Comitato di Liberazione Nazionale), már hat antifasiszta pártot tömörített, gyakorlatilag a jövőbeni Olaszország politikai pártjainak csíráit: a kereszténydemokratákat (Democrazia Cristiana, a továbbiakban olasz rövidítéssel: DC), a kommunistákat, a liberálisokat (Partito Liberale Italiano-PLI), a demokrata munkáspártiakat (Democrazia del Lavoro), az Akciópártot (Partito d’Azione) és a szocialistákat. Az egymást, követő kormányokat 1947-ig a Resistenza (Ellenállás) hatpárti koalíciója alkotta. Ezt a kormányzati „akcióegységet” nemcsak hogy fenntartották a baloldali pártok, hanem fontos tárcákat birtokoltak. Alcide De Gasperi kormányában a szocialista Nenni a külügyminiszteri, a kommunista Togliatti pedig az igazságügyi tárcát vezette.
De Gasperi miniszterelnök 1947-es amerikai útját követően azonban a szocialisták és a
kommunisták kiszorultak a kormányból, és ezt követően a kommunista párt soha többé nem
került kormányzati pozícióba. 1947. május 31-én alakult meg De Gasperi negyedik, immár
szocialisták és kommunisták nélküli „egyszínű” kereszténydemokrata kormánya. Jogos és helyénvaló megkérdezni, hogy vajon mivel magyarázható az, hogy a kommunistákat ilyen „simán kiteszik” a kormányból. Egyáltalán, mi az oka annak, hogy az Ellenállás egyik meghatározó ereje, az 1946-ra közel kétmillió főnyi tagsággal bíró OKP a háborút követően nem folytatta tovább az osztályharcot, hanem – mint azt láttuk – elfogadta a polgári demokrácia adta
kereteket. Ennek apavetően két oka volt.
A partizánmozgalomban vitt alapvető szerepük ellenére az olasz kommunisták délen
nem rendelkeztek jelentős választói, de még szimpatizáns réteggel sem.
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1945 áprilisában maga Togliatti hívta föl a figyelmet arra, hogy el kell kerülni, hogy
szakadék alakuljon ki a demokratikus és antifasiszta Észak és az antidemokratikus Dél között,
ahol még mindig a prefasiszta életfeltételek léteznek84.
A másik ok, hogy a nemzetközi helyzet sem kedvezett egy esetleges kommunista hatalomátvétel számára. Az ország nem volt határos a Szovjetunióval, azonkívül 1947-ig angolszász csapatok állomásoztak az itáliai félszigeten. Sztálin nem támogatta volna az olaszországi fegyveres forradalmat, egy esetleges kommunista hatalomátvételt. Olaszország az amerikai
érdekszférába került. A kommunista párt számára ezért a szocializmus elérésének olasz útja
(via italiana al socialismo) követhető és követendő stratégiának bizonyult.
De Gasperi 1947-es manőverével megkezdődött a DC nagy menetelése: az elkövetkező
években kormányalakítás nélkülük elképzelhetetlen volt. A kereszténydemokraták választási
eredményeitől függően hol egyedül, hol koalícióban, de mindig részt vettek az ország kormányzásában. Az 1956-ot megelőző utolsó választások (1953. június 7.) adatait vizsgálva látható, hogy a DC 40, 1 százalékkal még mindig vezető az olasz politikában. A kommunista
párt addigi legjobb eredményét érte el a voksok 22,6 százalékának megszerzésével. A szocialisták 12,7 százaléknyi szavazatot magukénak tudva a harmadik helyen végeztek85.
Az ötvenes évek közepétől – a párhuzamos politikai folyamatok beindulásától kezdődően - a mérsékelt baloldali pártok fokozatosan eltávolodnak a kommunista párttól 86 és megkezdődik a kapcsolatok javítása a kereszténydemokratákkal. 1955-ben a szocialisták torinói
kongresszusán Pietro Nenni egyenesen a katolikusokkal, vagyis a DC-vel folytatott párbeszéd
újraindítására tett javaslatot.
Az 1956-ban és azt követően a szovjet- és kommunista ellenes akcióiról ismert Olasz
Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano, a továbbiakban olasz rövidítéssel: MSI)
politikai pártot a második világháború után nem sokkal, 1946. december 26-án alapították,
meglovagolva a fasizmus után az olasz társadalomban jelen lévő nosztalgiát. A régi gondolatokkal közösséget vállaló új politikai formáció születésénél olyan egykori fasiszta exponensek
voltak jelen, mint Pino Romualdi, vagy Rodolfo Graziani tábornok, illetve az akkor még ismeretlen Giorgio Almirante.

84 Aurelio
85

Lepre: Storia della prima repubblica. L’Italia dal 1943 al 2003.Il Mulino, 2004 63.o.

Megjegyzendő, hogy a DC 40,1 százaléknyi választási eredménye, amivel megőrizte vezető pozícióját az olasz politikában 8,4%-kal kevesebb az 1948. április

18-i választáson elért eredményhez képest. In: Bruno Vespa: Storia d’Italia da Mussolini a Berlusconi 1943 l’arresto di Duce 2005 la sfida di Prodi, Mondadori
2005. 786. o.
86

1947-ben legelsőként Giuseppe Saragat és Matteo Matteotti nevével fémjelzett csoportok váltak ki a baloldali akcióegységből, megalapítván a szociáldemokra-

ta jelleggel bíró Olasz Dolgozók Szocialista Pártját (Partito Socialista dei Lavoratori Italiani
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Ellentétben az 1953-as országos választásokkal, a kereszténydemokraták nem szerepeltek jól az 1956. május 27-én tartott önkormányzati választásokon. A DC győzött ugyan, de
nem az elvárásoknak megfelelően: visszaszorult a nagyobb városokban. Október 10-én Nenni
és Pertini szocialistái enyhítvén a kommunista kapcsolaton, a baloldali pártok addigi akcióegységének konzultációs formában történő lazításában állapodtak meg Togliatti és Amendola
kommunistáival. Tovább bonyolította a helyzetet az SZKP XX. Kongresszusán elmondott
Hruscsov-beszéd 1956 elején, majd a júniusi poznani események értékelése87, amiről később
természetesen még szót ejtünk.
A magyar forradalom kitörése pillanatában „egy szárd úriember”88, Antonio Segni vezette Olaszországot. Kormányának nevében Gaetano Martino külügyminiszter emelte fel szavát október 26-án az olasz képviselőház ülésén – Magyarországot érintő, a magyar forradalommal foglalkozó beszédeiről a következő fejezetben részletesen is szólunk. A szovjet tankok budapesti bevonulása ellen és szolidaritásáról biztosította az agresszió áldozatait felszólalásában. A magyar forradalommal kapcsolatos moszkvai értékelést elfogadó, a szovjet álláspont és vélemény mögé felsorakozó OKP vezetői ezen az ülésen nem vettek részt. Martino remekbe szabott beszédét a jobboldal tapsvihara és állandó éljenzése többször félbeszakította,
és a kommunistákon kívül minden más képviselő – még a szocialisták is – állva hallgatták végig. Ezt követően a kommunista párt képviselője, Giancarlo Pajetta igyekezett megindokolni
pártja álláspontját, de véleményét nyilvánosan senki más nem osztotta a parlamentben. Az
ülésnek szemtanúja volt Francesco Cossiga örökös szenátor, a köztársaság volt elnöke, aki
így idézte vissza a történteket ötven év távlatából: „A kereszténydemokrácia nevében üvöltöttem a tereken a szovjet megszállás ellen. A képviselőház tribünjén ültem, amikor Gaetano
Martino, 50 évvel ezelőtti olasz külügyminiszter elítélte a katonai beavatkozást, és saját fülemmel hallottam, hogy a kommunisták kórusban kiáltozták: »Éljen a dicsőséges Vörös Hadsereg!«”89
Arra, hogy a szovjet álláspont, a katonai intervenció melletti érvelés Pajetta számára miért nem lehetett egyszerű feladat, Giulio Andreotti emlékeztetett, aki szerint a kommunista
vezető mély válságban volt azokban a napokban, és akinek maga Pajetta vallotta meg: „Körülöttem omlott össze egy világ, amelyre mindent föltettem. Azon a ponton voltam, hogy öngyilkos leszek.”90.
87

A júniusi, poznani munkásfelkelés vérbefojtását a kommunista szakszervezeti szövetség, a CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) elnöke, Giu-

seppe Di Vittorio azonnal elítélte, de a párt ragaszkodott a Moszkva képviselte politikához.
88 Vespa i.

m. 101. o.

89 http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=93577
90 Vespa i.m.

100. o.
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Néhány sorral ezelőtt már említést tettünk arról a nézetkülönbségről, ami az olasz szocialisták és kommunisták között mutatkozott az SZKP XX. kongresszusának megítélésének tekintetében. Most lássuk részletesen hogy miképpen fogadták a szocialisták és a kommunisták
a történelmi XX. Kongresszust, valamint az ott elhangzott Hruscsov-beszédet, amely – mint
látni fogjuk - komoly izgalmat okozott az olasz baloldali pártok soraiban.
A szocialista vezetés a következőkben jelölte meg kritikáit: Nem elég a sztálini bűnök
elítélése, a változásoknak mélyrehatónak és átfogónak kell lenniük, melyek a rendszer egészét
érintik. Hatványozottan igaz ez a Szovjetunióra, hiszen a sztálinista módszereket a kelet-európai országok innen exportálva kezdték el alkalmazni. Le kell számolni a harmadik világháborúval és magával a fegyverkezéssel való fenyegetés gondolatával91. Ami pedig a szocialisták a
forradalmat illető álláspontját illeti, az tiszta és világos volt.
Nenni szerint az első és legfontosabb feladat a magyar társadalom legmélyebb rétegig
történő teljes demokratizálása. Ez persze megszálló csapatok jelenlétében nem képzelhető el,
tehát azonnal véget kell vetni a szovjet beavatkozásnak. Az olasz szocialisták állásfoglalásának egyik legfontosabb része: a magyar felkelés nem a letűnt rend ellenforradalma, a reakció
újra felbukkanása, hanem egy legitim nemzeti ellenkezés volt.92
Hruscsov év eleji beszéde 1956. június 14-én jelent meg teljes terjedelemben a New
York Timesban. Togliatti és tulajdonképpen Nenni sem értett egyet teljesen Hruscsovnak a
kongresszuson alkalmazott módszereivel és magának a beszédnek az elmondásával. Nenni június 24-én ezt írta naplójában: „néhány jó, komoly dokumentumkönyv sokkal hasznosabb lett
volna a titkos beszédnél.” Ugyanakkor számára a felszólalás vita tárgyává tette „nem csak
Sztálint, hanem a szovjet rendszert, az államot önmagában és önmagáért, a harmadik Internacionálét, és magát Lenint.” Togliatti számára természetesen a fentebb említett elemek nem
képezték vita tárgyát93.
A XX. Kongresszus szocialista és kommunista megítélése közötti különbség lényegében
abból állt, hogy míg előbbi szerint a hruscsovi beszéd leleplezte bűnök, magának a rendszernek a deformációi (degenerazioni del sistema), utóbbi csupán a rendszerben bekövetkezett deformációként (degenerazioni nel sistema) ítélte meg a pártfőtitkár beszéde nyomán nyilvánosságra került bűnöket.94

91 Ugo Intini:

Se la rivoluzione d’ottobre fosse stata di maggio. I contrasti tra socialisti e comunisti. Sugarco Edizioni, 1977. p. 105.

92 Intini

i.m. 106. o.

93 Lepre

i.m.181. o.

94

Antonio Ghirelli: Anch’io decisi di lasciare il PCI in: Guido Gerosa La paura della verità. Ungheria 1956. Tutti i documenti del grande dibattito della sinistra

italiana, Edimac Milano, 1986. 150. o.
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Togliatti három nappal a beszéd amerikai megjelenése után, az 1953-ban Alberto Carrocci és Alberto Moravia alapította Nuovi Argomenti című folyóiratban egy interjú során így
fogalmazott: „a szovjet modell nem lehet és nem kell, hogy többé kötelező legyen […] A
rendszer egésze policentrikussá válik és ugyanabban a kommunista mozgalomban nem lehet
többé egyedüli vezetésről beszélni”95.
Most pedig elevenítsük föl újból az eseményeket. A második szovjet katonai beavatkozás és a magyar szabadságharc leverése miatt összehívott november 6-i parlamenti ülésen az
olasz külügyminiszter ismét foglalkozott az eseményekkel, az olasz liberálisok pedig követelték, hogy a kormány javasolja a NATO-szövetségeseknek a diplomáciai kapcsolatok megszakítását a Szovjetunióval. A szélsőjobboldali képviselők pedig felvetették a kommunista párt
törvényen kívül helyezésének a szükségességét.
Olaszország, látván a kialakult helyzetet – gazdasági, politikai és katonai adottságaiból
adódó mozgási lehetőségein belül –, a nemzetközi diplomácia színterein Magyarországot támogató lépéseket tett. Az ENSZ közgyűlésén felszólalt96 a magyar események sürgős kivizsgálása érdekében, benyújtott tervezeteiben pedig elítélte a szovjet beavatkozást és a Szovjetunióval, illetve a Kádár-kormánnyal szembeni nemzetközi fellépést javasolta. Az Olasz Köztársaság aktívan közreműködött a magyarországi eseményekről szóló ENSZ-jelentés kidolgozásában is. Nem hallgatható el azonban az sem, hogy a magyar kérdés ébrentartása Olaszországban kiváló alkalmat teremtett egy kommunistaellenes propaganda-hadjáratra, amely ebben a feszült nemzetközi légkörben rendkívül érzékenyen érintette az ország baloldali politikai erőit. 1957 augusztusában például nagyszámban jelentek meg Róma házfalain olyan magyar és az olasz kommunisták elleni nagyméretű plakátok, amelyeken Togliattit Michelangelo
Mózesének karikírozva ábrázolják, amint az egyik kommunista párttag egy kalapáccsal a térdére üt, miközben ingerülten kérdezi: Miért nem válaszolsz? Majd felsorolnak hét kérdést,
amelyek mind a magyarországi eseményekkel vannak kapcsolatban. Többek között a következőket: Mi lesz a sorsa annak a 40.000 munkásnak és diáknak, akiket a Kádár-kormány jelenleg koncentrációs táborokban tart? Mikor érnek véget Magyarországon a törvényesített
gyilkosságok, amelyek következtében 1956 novembere óta eddig 9 ezer embert végeztek ki?
Miért tartóztatják le a Munkástanácsok tagjait és viszik őket különböző koncentrációs táborokba és adják át egy részüket a szovjet hatóságoknak? Hogyan volt lehetséges Gálit [József –
A.G.] és Obersovszkyt [Gyula – A.G.] először halálra, majd életfogytiglani fegyházra ítélni

95 Togliatti
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96 A témával kapcsolatban lásd: Katalin Somlai: La diplomazia italiana e il ’56 ungherese in: Ruspanti Ungheria 1956 95-103.o.

43

csak azért, mert egy kormánnyal szembeni ellenzéki lapot szerkesztettek?97 Gáli József 1960ban Obersovszky Gyula csak 1963-ban szabadult.
Több mint egy évvel a történtek után, 1956. december 8-a és 14-e között tartotta nyolcadik kongresszusát az Olasz Kommunista Párt. Különleges jelentőségű esemény volt az SZKP
XX. kongresszusa, illetve a lengyel fejlemények, valamint a magyar forradalom után. Az
olasz kommunisták országos seregszemléjén Togliatti ez utóbbival, illetve a magyar párttal
kapcsolatban főleg az elhibázott irányvonalat hangsúlyozta, amely szerinte az országban az
elégedetlenséget kiváltotta. Ám nem mulasztotta el felhívni a figyelmet olyan tényezőkre
sem, melyek az események kirobbantásánál és a továbbiakban is hathatósan közreműködtek.
Az OKP első embere szerint ezek a szervezett reakciós elemek jelenléte, az évek óta rendszeresen folyó uszítás, az országba visszaözönlött horthysták és fasiszták ezrei voltak. Togliatti –
a magyar forradalommal kapcsolatos olaszországi belpolitikai nézetkülönbségekre utalva –
szemére hányta a szocialistáknak, hogy állásfoglalásuk kialakításánál ez utóbbi elemeket nem
vették figyelembe.98 Úgy gondolta, hogy az SZKP XX. Kongresszusának legjelentősebb határozatait, döntéseit a párt és a közvélemény tudomására hozták, de míg ezek a népet arra ösztönözték, hogy gondolkozzék felettük, a vezetőket nem ösztönözték arra, hogy határozottan
cselekedjenek, úgy, hogy mindenki számára világos és egyértelmű legyen: a párt szilárd vezetése alatt kezdődött meg a szükséges fordulat. Így egy olyan folyamat vette kezdetét, amely
rendkívüli módon kiélezett helyzethez vezetett mind Lengyelországban, mind a későbbiekben
Magyarországon.99
Mindezek tudatában érthető és érezhető Montanelli, a kongresszust követően elmondott
szavainak súlya: „Engedtessék meg nekünk olasz antikommunistáknak, hogy kifejezzük meghatott és csodáló tiszteletünket ezen hősies magyar kommunisták előtt, ha már a kongresszusra összehívott kommunista pártunk ezt megtagadta tőlük.”100
97 Külön kérdéscsoport vetette fel, hogy miért újult ki az egyházüldözés Magyarországon. in: MOL XIX-J-1-j 1945-1964 7.d. 4/j 00267/3/1957 Tárgy: A magyarországi helyzettel kapcsolatos politikai jelenségek Olaszországban Soós Lőrinc ideiglenes ügyvivő beszámolója Róma, 1957. augusztus 15.
98 Római
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99 A párt felső vezetésében tapasztalható ideológiai szűklátókörűség, az előrelátás hiánya, a konok ellenállás már nemcsak bírálatokat váltott ki, hanem nyilvános
támadást a párt és a rendszer ellen. A további bomlás oka volt, hogy a párt a támadásokkal szemben nem fejtett ki komoly és érvekkel alátámasztott védekezést,
hanem sematikus közhelyekkel próbált válaszolni. Az olasz kommunisták a kongresszuson a fentiekben említett elemek együtthatásával magyarázták a magyar
forradalom súlyosságát. Ezek – Togliatti szerint – egy olyan rezsim összeomlásához vezettek, melyet elszakíthatatlan szálaknak kellett volna a magyar munkásokhoz, a dolgozó tömegekhez kapcsolniuk. A magyar kommunisták bomlásához vezettek, sőt a legnagyobb zűrzavarban egyenesen odáig, hogy a nép jelentős része
csatlakozott egy olyan felkeléshez, melybe már az első perctől kezdve beszivárgott a nyílt osztályellenesség azzal a törekvéssel, hogy a felkelés vezetését kezébe
vegye. Azon a véleményen volt, hogy így alakult ki az a helyzet, mely, bármilyen kemény szükségesség volt, elkerülhetetlenné tette a Szovjetunió beavatkozását,
hogy elzárja az utat az előtt, ami mindennél rosszabb lett volna: a fasizmus és a háború előtt. A szovjet beavatkozást nem csak osztálykötelessége tette elkerülhetetlenné, hanem az is, hogy teljesítse kötelességét a demokrácia erőinek és a békének megvédésére. In: Palmiro Togliatti: A Nemzetközi Munkásmozgalom Egységéről, Beszámoló az OKP VIII. Kongresszusán (1956 december 8-14), Kossuth, 1957, 10-11. o.
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Nemcsak Olaszországban okoztak csalódást Togliatti a VIII. Kongresszuson elmondott
szavai és az azt követően a magyar forradalommal kapcsolatos nyilatkozatai, felszólalásai. Az
olasz kommunisták vezetőjében és az OKP-ban – különösen 1956. június 17-e után – nagyon
bíztak a forradalom Romániába internált magyar vezetői. Snagovból 1956 novemberétől egészen 1957 áprilisáig számos levelet intéztek hozzá valamint a párt vezetőségéhez, hogy tisztázzák a helyzetet, és együtt tiltakozzanak a román és a magyar hatóságok eljárása miatt. A
fogságban lévőknek természetesen nem volt tudomásuk arról, hogy mi történt közben a nagypolitikában. Többek között az előbb részletesen említett kongresszus elhangzottak okozták
azt, hogy Vásárhelyi Miklós 1987-ben Federigo Argentierinek nyilatkozva keserűen így idézte föl ezeket a hónapokat: „…nem is csupán csalódás lett úrrá rajtam, hanem napokig tartó
gyötrő felindulás. Hogyan alacsonyodhatott le ez a művelt, értelmes, racionális ember ezeknek az időknek a primitív, szónoki fogásaihoz? Különösen az döbbentett meg, hogy Togliatti
a szokásos, központilag megrendezett nemzetközi kampányok vulgáris nyelvén szólalt meg.
Az ő intelligenciájával, az ő gazdag tapasztalatával tudnia kellett…”101
A kommunista olasz értelmiség és az olasz baloldal számára másik fontos központi kérdés, indulatokat kiváltó probléma Déry Tibor és az ellene folyó bírósági eljárás volt. Déryt
1957. április 20-án tartóztatták le Budapesten. Nem telt bele sok idő és a világsajtó tiltakozásától volt hangos a külföldi közvélemény. Felemelte szavát a Fejtő Ferenc és Méray Tibor vezette Déry-bizottság, valamint neves írók és tudósok, köztük Albert Camus, vagy Bertrand
Russel.
Antonello Trombadori, a Contemporaneo című folyóirat vezetője 1957. október 5-én, a
római csehszlovák követség diplomáciai fogadásán jelezte először a magyar képviselet vezetőjének, hogy jeles kommunista értelmiségiek levélben szeretnének Kádár Jánoshoz fordulni
a nemzetközi hírnévnek örvendő író ügyében. Két nappal később Trombadori és Carlo Salinari, a Contemporaneo másik igazgatója felkeresték a magyar követséget és át is nyújtották a
követnek a számos ismert kommunista szignálta levelet102. Hangsúlyozták, hogy nem kívánnak beavatkozni Magyarország belügyeibe, és tisztában vannak azzal is, hogy a Déry Tibor
ellen folyó bírósági eljárás a magyar hatóságokra tartozik, hasonlóképpen ők az illetékesek
annak az eldöntésében, hogy Déry bűnös-e és ha igen milyen mértékben. Mindezek tudatában
kifejezték határozott meggyőződésüket, miszerint Déry múltját figyelembe véve nehezen fel101 Beszélgetések Vásárhelyi Miklóssal (az előszót írta Massimo D’Alema), Magyar Könyvklub, Budapest 2000. [a továbbiakban Beszélgetések Vásárhelyi Miklóssal ] 122. o.
102
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tételezhető a nyílt és tudatos árulás, a valószínűbb az – hangzott az értékelés –, hogy az események forgatagában Déry „elvesztette tisztánlátását” és esetében „inkább hibákról, mint tudatosan elkövetett bűnökről beszélhetünk”.103. A beszélgetés során az olaszok Déry Tibor
ügyében a lehetőségek határáig terjedő kegyelem gyakorlását kérték, valamint érzékeltették,
hogy az ügyben egy esetleges súlyos ítélet mekkora nehézséget jelentene az OKP számára
olasz értelmiségi körökben104.
Letartóztatása elején a kihallgatások során Déry igyekezett a tényekhez ragaszkodni, a
későbbiekben azonban a lelki és fizikai megpróbáltatások miatt rákényszerült álláspontja feladására, és megtörten ismerte el „bűneit”. 1957. augusztus 29-én többek között ezt vallotta:
„…Bűnösnek érzem magam továbbá az Írószövetség 1956. december 28-i közgyűlésén elmondott beszédem miatt azért, mert még akkor is forradalomnak jellemezve az ellenforradalmat, szembehelyezkedtem a törvényes Forradalmi-Munkás Paraszt Kormány álláspontjával,
másokat is ilyen irányban befolyásoltam. Ezeket a téveszméket sokáig konokul fenntartottam
és mások előtt is kifejtettem, pl. az Avanti! című olasz lap munkatársának adott nyilatkozatomban is.”105. Déry ugyanis 1957. január 16-án interjút adott az olasz szocialisták lapjának,
ahol méltatta a magyar írók forradalmi elkötelezettségét.
Déry és társainak a perét 1957. október 25. és november 5. között folytatták le Budapesten. Ítélethirdetésre november 13-án került sor. Déry Tibor kilenc, Háy Gyula hat, Zelk Zoltán három, Tardos Tibor pedig egy év és hat hónap börtönt kapott.
Déry Tibor kilenc esztendei börtönének súlyosságát a szocialista Pietro Nenni szintén
nehezményezte. Rosszallását szóvá is tette az őt 1957. december 13-án parlamenti dolgozószobájában tisztelgő látogatáson fölkereső Soós Lőrinc ideiglenes követségi ügyvivő előtt.
Bár megjegyzéseit a Déry-üggyel kapcsolatban az ideiglenes ügyvivő „erőtlennek tartotta”,
mintha csak „azért tette volna fel a kérdést, mert más probléma nem lévén, úgy tűnhetett volna, mintha mindennel, ami az utóbbi időben Magyarországon történt egyetért”106.
1956 határozott, de nem végzetes válságot okozott az Olasz Kommunista Pártban. Október 29-én Rómában 101 kommunista értelmiségi kiáltványban vállalt szolidaritást a magyar
forradalommal. Az aláírók nagyrészt a főváros értelmiségi köreihez tartozó egyetemi profeszszorok, tanárok, egyetemi hallgatók voltak. A kiáltványt jegyzők107 száma körül a mai napig
103 Soós
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némi bizonytalanság tapasztalható, mert hivatalosan 97 aláíró volt. Az egykori aláírók egyike,
a történész Pietro Melograni is így emlékezett: „Azt hiszem, hogy valójában mindig is kilencvenheten voltunk. Ez a szám valószínűleg hiba, vagy egy felkerekítés eredménye.” 108. E kiáltványra a későbbiekben még visszatérünk.
Közben az olasz kommunistáknak fel kellett dolgozni a feldolgozhatatlant: a Magyarországról érkező tudósítások, a kiküldött – akár kommunista – tudósítók beszámolói az eseményekről cáfolták az OKP moszkvai irányvonalhoz hű értékelését. Mario Pirani írta ezekről a
napokról: „Ami a legjobban lesújtott minket írásaiban [t.i. Alberto Jacoviello kommunista újságíró helyszínről küldött beszámolóiban. – A.G.], az az volt, hogy nemcsak egy egyetemi és
fiatalos forradalmat ábrázoltak, mint ahogy az az első pillanatban tűnt, hanem egy olyat, melyet a Csepeli üzemek negyvenezer fémmunkása éltetett, akik létrehozták a munkástanácsokat, mintegy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom szovjetjeinek új kiadásait. Természetesen ezek a tudósítások nem nagyon tetszettek a pártvezetésnek, és emlékszem, pont a November IV utcai szerkesztőségben Mario Alicata, a Botteghe Oscure109 kulturális szekciója intranzigens vezetőjének ironikus vigyorára miközben Alberto ellen sziszegett: »Itt van, tessék.
Visszatért a magyar szabadság megbosszulója! Volt egy Bartók Béla lemezem és összetörtem!«”110
A kialakult morális válság következtében jelentős és nagyformátumú értelmiségiek fordítottak tehát hátat a pártnak, és fordultak szembe a kommunista mozgalommal. 1957. január
elsején újabb hat kommunista értelmiségi – Natalino Sapegno, Gaetano Trombadori, Claudio
Longo, Domenico Purificato, Vezio Crisafulli és Leoncillo Leonardi – az OKP Központi Bizottságához írt levélben jelentette be, hogy kilépnek a pártból111. A tiltakozó értelmiségiek között volt többek között Italo Calvino is, aki 1956. november 4. éjszakáján, mikor megérkezett
a Budapest és más magyar nagyvárosok elleni szovjet invázió híre, Giorgio Amendola társaságában a torinói l’Unità szerkesztőjénél volt vacsorán. A hír érkezésekor mindannyian meredten hallgatták Amendolát, aki a következőket mormogta: „Togliatti azt mondja, hogy a
történelemben vannak pillanatok mikor muszáj vagy az egyik vagy a másik oldal pártjára állni. Egyébként a kommunizmus olyan, mint az Egyház, századok kellenek ahhoz, hogy álláspontot változtasson…” Ezek után így emlékszik vissza Calvino: „minden feltűnés nélkül távoztam 57’ nyarán.”112. Valószínű, hogy a 101 értelmiségi szignálta kiáltvány körül tapasztalt
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bizonytalanságok – a kibocsátás estéjén már 14 aláíró vonta vissza a manifesztumról aláírását
– is hozzájátszottak ahhoz, hogy idővel kevesen hittek a megjelenő kommunista felhívások,
kiáltványok őszinteségében. Márai Sándornak mondta egy olasz diplomata: „Ne higgyen
ezeknek a manifesztumoknak, a kommunista értelmiségiek meaculpázó krokodilkönnyes nyilatkozatainak. A kommunisták örülnek annak, ami most Magyarországon történik. A veszélyek nagyok, mert egyik sem engedhet... az oroszok sem, a magyarok sem... Kétségbeesett
helyzetekből kétségbeesett következmények származhatnak... Magyarországnak most olyan
államférfira lenne szüksége, aki tud alkudni. Nem Garibaldira, hanem Cavourra [Camillo
Benso di Cavour, az olasz egyesítés idején Piemont miniszterelnökének megfontolt, a nagyhatalmi helyzettel számoló, területi áldozatoktól vissza nem rettenő politikája nagymértékben
hozzájárult az olasz egyesítés sikeréhez – A.G.].”113
Arról, hogy a magyarországi eseményeknek milyen hatása volt az OKP életére, hogy
mekkora intellektuális veszteséget szenvedett el a párt, Togliattinak hamar módjában volt személyesen tájékoztatnia Kádárt. 1957 végén (november 4-22.) Moszkvában mindkét vezető
részt vett a szocialista országok kommunista és munkáspártjainak munkatanácskozásán, valamint a nemzetközi kommunista mozgalom reprezentatív fórumán. Kádárt – aki ekkor találkozott először az OKP vezetőjével – Togliatti emlékeztette és tájékoztatta arról, hogy a magyar
forradalom milyen hatással volt az olasz kommunista mozgalom egészére, és belpolitikai téren milyen nehézzé vált a szocialistákkal való együttműködés. Majd a folyamatban lévő perek, a keményedő megtorlással kapcsolatban nem mondta ugyan ki, de érzékeltette a magyar
párt vezetőjével: a szovjet beavatkozást csak az MSZMP antisztálinista politikája hitelesítheti.
Ezen a találkozón jegyezte meg Togliatti Kádárnak, hogy 1935-óta ismerte Nagy Imrét és
„nem tartotta komoly embernek”114.
Kádár 1957. november 29-én, az MSZMP Központi Bizottság (MSZMP KB) ülésén
számolt be a Moszkvában járt pártdelegáció tárgyalásairól, természetesen részletesen ismertetve az OKP vezetőjével folytatott megbeszéléseit: „Tárgyaltunk, jobban mondva én tárgyaltam Togliatti elvtárssal, aki valahogy oly módon üzent, hogy ő szeretne beszélni velem. Ez a
találkozó létre jött, Togliatti elvtárs főképpen információ céljából kereste ezt a találkozót. Általános tájékoztatót adott az ő helyzetükről; elmondta, hogyan ment végbe náluk a magyar
kérdés körüli vita, elmondta, hogy az értelmiség egy bizonyos része megingott, ki is léptek a
pártból bizonyos értelmiségi csoportok. Azon kívül, mint számunkra elég fontos és nem kellemes fejlemény jelentkezett az, hogy a szocialista párttal, Nenniékkel a viszonyuk rendkívül
113 Márai
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elmérgesedett a korábbihoz képest a magyar kérdés körüli vitában.”115. Togliatti a találkozón
azt is jelezte Kádárnak, hogy Olaszországban rövid időn belül általános választásokat fognak
tartani, amire az OKP felkészült, de biztos, hogy koncentrált és rendkívül éles támadásoknak
lesz kitéve: „Ők [az olasz kommunisták – A.G.] számolnak azzal, hogy a reakció a választási
harc idejére megint feleleveníti, összeszedegeti mindazt, ami a magyar kérdésből a reakció
számára ilyen célból hasznos lehet, és ezzel fog velük szemben harcolni.”116. A várható belpolitikai nehézségek miatt az OKP vezetője javaslattal élt Kádár felé: „[…] szeretnének, ha lehetséges még a választások előtt Magyarországra küldeni szakszervezeti küldöttségek keretében munkásembereket, parasztembereket és értelmiségieket. Azt mondja, jelenleg náluk a
szakszervezeti központban olyan a helyzet, hogy nem célszerű túlságosan élezni, és ezért lehetséges, hogy ezeket a küldötteket csak mint helyi szakszervezetek küldötteit küldenék
el.117”. Kádár a javaslathoz hozzájárult.
Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követően „az a merev és ellenséges légkör,
amely az októberi események után az olasz hivatalos szervek részéről irányunkban kialakult,
lényegében még ma is változatlanul fennáll” – fogalmazta Budapest számára jelentését Szabó
Imre követ 1957. február közepén. A kialakult „merev és ellenséges légkörre” jellemző példa,
hogy amikor Selwyn Lloyd angol külügyminiszter tiszteletére római látogatása alkalmával
Gaetano Martino külügyminiszter vacsorát adott – amelyre meghívták a római diplomáciai
testület vezetőit is –, a magyar követet elfelejtették meghívni. Pontosabban meghívták, de
nem érkezett meg időben a meghívó, hanem a vacsorát követő nap reggelén külön futár vitte
ki a követségre a hivatalos értesítést. Így – mintegy adminisztratív tévedés látszatát keltve –
mellőzték a magyar követ meghívását. Különösen feltűnő volt az elzárkózás olasz részről,
mert Albánia képviselőjén kívül az összes szocialista diplomata részt vett az angol külügyminiszter tiszteletére rendezett estén.118
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1.4 Gaetano Martino külügyminiszter fellépései a magyar forradalom érdekében

Gaetano Martino mind tudósként, mind politikusként privilegizált helyet foglal el hazája
huszadik századi történelmében, hiszen mindkét minőségében maradandót alkotott élete
során.
A Magyarországon talán kevésbé ismert olasz politikus, 1900. november 25-én született
a szicíliai Messinában. Rómában szerzett orvosi diplomát 1923-ban, majd híres európai
egyetemeken Berlinben, Párizsban, Frankfurtban és Londonban folytatott kiegészítő orvosi
tanulmányokat. 1930-tól Dél-Amerikában, a paraguayi Assuncion és a brazíliai Sao Paolo
egyetemein oktatott. Négy esztendő után tért vissza szülővárosába, ahol először a KémiaBiológia, majd egy évre rá a Humán Fiziológia Tanszékeken tanított. 1943-tól a messinai
egyetem rektora, ezt a tisztet mindaddig megtartotta, amíg 1954-ben közoktatási miniszterként tagja nem lett Mario Scelba kormányának.
Scelbához hasonlóan Antonio Segni is a kereszténydemokraták, a szociáldemokraták,
valamint Martino pártjának, a liberálisoknak részvételével alakította meg első kormányát
1955. július 6-án, melyben Martino 1954 és 1957 között már külügyminiszteri tisztséget viselt. Az Olasz Köztársaság diplomáciájának irányítójaként döntő szerepe volt abban, hogy
1955-ben Messinában, majd egy évvel később Velencében gyűltek össze az Európai Szén- és
Acélközösség (European Coal and Steel Community a továbbiakban magyar rövidítéssel:
ESZAK) államainak külügyminiszterei, ahol megállapodtak az európai integráció továbbfejlesztéséről. Olaszország nemzetközi jelentőségét csak növelte, hogy az Európai Gazdasági
Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergiai Közösséget (EURATOM) létrehozó szerződést is Rómában írták alá 1957-ben. Gaetano Martino 1962 és 1964 között az Európai Parlament elnöke, majd 1966-tól a nagyhírű római „La Sapienza” egyetem rektora. Rómában
hunyt el hatvanhat éves korában, 1967. július 21-én.
Politikai pályája ugyanúgy az Olasz Liberális Párthoz (Partito Liberale Italiano) kötődött, mint negyven évvel később fiának, Antonionak is, aki Silvio Berlusconi első kormányának külügyminisztere 1994-1995-ben, majd második, illetve harmadik kormányának védelmi
minisztere a 2001-es választási sikert követő öt esztendőn keresztül.
Martino külügyminiszter – mint azt már említettük – 1956. október 26-án, az olasz képviselőház ülésén szólalt föl először a magyar forradalom védelmében. Az olasz kormány ille50

tékes minisztereként, a képviselőház plénuma előtt válaszolt a frakcióvezetők a miniszterelnökhöz, és hozzá intézett kérdéseire a lengyel és a magyar történésekkel kapcsolatban. Martino felszólalásának elején biztosította az olasz politikai élet vezetőit, a pártokat és az ország
népét, hogy a kormány a lengyelországi eseményektől kezdve a kelet-európai tömb országaival közvetlenül határos országokban található olasz diplomáciai képviseleteken keresztül figyelemmel kíséri a térségben zajló változásokat. Fokozott figyelemmel kíséri, aggodalommal
követi, de be nem avatkozik semmilyen módon az eseményekbe:
„De ma, mikor az idegen beavatkozás következtében, a magyar munkások és egyetemisták vére ilyen bőségesen ömlik egy ilyen tragikus, nemzetellenes elnyomásban, a Parlamentnek és a Kormánynak természetesen joga, sőt kötelessége, hogy kifejezze szolidaritását a
brutális és cinikus intervenció áldozataival.”119
Az október 26-i beszéd egyik első szónoki bravúrjaként Martino leszögezte, hogy a
Varsói Szerződés (a továbbiakban: VSZ) egyértelműen kizárja a tagállamok számára a fegyveres katonai intervenciót mint lehetőséget konfliktus esetén, sőt ünnepélyesen igent mond –
ezen a ponton ironikusan idézve a VSZ vonatkozó okmányát – „a Szerződő Államok függetlenségének és szuverenitásának tiszteletben tartására, és belügyeikbe való be nem avatkozásra”120. Leszögezte, hogy az elmúlt évek kolonializmus-antikolonializmus kérdése körüli vita
után meggyőződéssel vallható, hogy Olaszország polgárai együttesen ítélik majd el ezt az erőszakos elnyomást két, Európa történetének alakításához nagymértékben hozzá járuló, mélyen
katolikus nép a lengyel és a magyar elleni barbár gyarmatosítást.
1956. október 26-án a Képviselőház előtt elmondott első beszédét Martino külügyminiszter azzal zárta, hogy kormánya nevében, illetve azon keresztül kifejezte az olasz nép barátságát és szolidaritását a lengyel és a magyar nemzet felé. Gaetano Martino felszólalása, és
a magyar forradalom melletti állásfoglalása utolsó reménnyel töltötte el a nyugati magyar
emigrációt. 1956. november 4-én a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztőségének tagjai
kétségbeesett kéréssel fordultak az olasz diplomácia irányítójához, kérvén az összes rendelkezésre álló eszköz alkalmazását a magyar forradalom védelmében.121
Ezt a beszédét, pontosabban a felszólalásában kifejezett szolidaritást mintegy megerősítette az a közlemény, melyet 1956. október 31-én adott ki az olasz minisztertanács, és amely
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megerősíti, hogy „minden államnak elsődleges kötelessége az ENSZ tagságból adódó nemzetközi szerződések és kötelességek megtartása”122.
Martino 1956. november 6-án a Képviselőház előtt elmondott második magyar vonatkozású beszédében már bőven találunk a szuezi válsággal is kapcsolatos utalásokat. Mint ismeretes, Egyiptom a Szovjetunió támogatását élvezve 1956. július 26-án államosította a NagyBritannia tulajdonában lévő Szuezi-csatornát. Anglia az 1956-os nyári lengyel válság miatt
világháborús veszélytől tartva nem üzent hadat, hanem Franciaország és Izrael állam bevonásával készült a csatorna visszaszerzésére. Az 1956. október 22-én megkötött megállapodásuk
értelmében az izraeli hadsereg a Szuezi-csatorna vonaláig elfoglalja Egyiptomot, a britek és
franciák pedig ezután látszólag békéltetőként lépnek fel és felajánlják Egyiptom megvédését,
amihez katonailag meg kell szállniuk a csatornát. A megállapodással egyidejűleg Nagy-Britannia ultimátumot intézett Egyiptomhoz, amelyben október 31-ig adott haladékot a Szuezicsatorna kiürítésére. Izrael a sèvres-i tárgyalásokat követően lerohanta Egyiptomot, és elfoglalta a Sínai-félszigetet. Miután október 31-én Nasszer egyiptomi elnök előre láthatóan elutasította Nagy-Britannia és Franciaország ultimátumát, azok megkezdték az ország támadását,
hadereik november 5-én partra szálltak Egyiptomban. A kezdetben várakozó álláspontra helyezkedő olasz kormány végül is elfogadta az ENSZ felkérést és katonai erővel – rendőregység küldésével – járult hozzá a nemzetközi erőknek a békét és a nyugalmat Egyiptom földjén
fenntartó munkájának biztosításához. Az olasz külügyek vezetője ebben a beszédében hangsúlyozta, hogy Róma katonai részvétele az ENSZ egyiptomi béke-missziójában a magyar szabadságharcot tekintve nem lényegtelen, hiszen:
„Pontosan ezért, mert megadtuk és megtartjuk ezt a hozzájárulást, kérhetjük és kérjük,
hogy analóg döntések legyenek elfogadva és felhasználva Magyarország számára is.”123. Majd
felszólította a Szovjetuniót, hogy haladéktalanul vessen véget a magyarországi elnyomásnak,
és járuljon hozzá ENSZ vizsgáló bizottság és békefenntartó egységek Magyarországra küldéséhez.
Magyarország – amely kinyilvánította semlegességét – Martino szemében nem egy
adott gazdaságpolitikai rendszerért küzdött, hanem egy olyan politikai rezsimért, amely lehetővé teszi és ösztönzi a gondolatok sokszínűségét és szabadságát, valamint a többpárti demokráciát, a parlamentarizmust. A harcok nem a forradalom és a reakció között, hanem az igazság
és a zsarnokság képviselői között folytak.
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Gaetano Martino meggyőződése az volt, hogy a magyarországi harcok a demokráciáért,
nem pedig a kapitalizmusért és az úgynevezett „ancienne régime” visszaállításáért folytak. A
szovjet hadsereg eltaposván és elhallgattatván a magyar szabadságot, másképpen nem, „csak
a réges-régi formulát ismételgetve” tudja eljárását igazolni. A külügyminiszter november 6-án
hozzátette: „Nem csak jogunk, de kötelességünk is azt gondolni, hogy a reakció szelleme
most nem szolgál mást csak azt, hogy eltakarjon szörnyű jogtalanságot, amelyet az a tény is
súlyosbít, hogy egy kis de nagylelkű nép ellen követték el.”124
Az olasz diplomácia irányítójának harmadik, a köztársaság szenátusának ülésén 1956.
november 29-én elmondott felszólalása idején a szuezi válság – mivel a konfliktusban érdekelt kormányok az ENSZ tűzszüneti felhívásának elfogadására kényszerültek – megoldódni
látszott. Ezt azonban Magyarország viszonylatában már nem lehetett állítani. November 22én Budapesten Nagy Imrét és a forradalom vezetőit a jugoszláv nagykövetségről Romániába
hurcolták. Így fogalmazhatta meg Gaetano Martino Kádár Jánosról – aki a jugoszláv diplomáciai képviseleten lévőkkel kapcsolatos addigi álláspontját megváltoztatva tevőlegesen hozzájárult Nagy Imréék elhurcolásához – azt a véleményt, miszerint „[…] a világos megegyezés
kegyetlen elárulása […] megerősíti, hogy lehetetlenség hinni a hatalom aktuális magyarországi birtokosai kijelentéseinek.”125. Martino elutasította azokat a – részben az olasz kommunista
mozgalom hivatalos frazeológiájában is szereplő – megfogalmazásokat, miszerint az Egyesült
Nemzetek Vizsgáló Bizottságának esetleges Magyarországra érkezése egyszerű beavatkozás
lenne egy szuverén ország belügyeibe. Olaszország a maga részéről mindent meg fog tenni az
ENSZ képviselői munkájának megkönnyítése érdekében – közölte.
1956 novemberétől kezdve megindult a kétszázezres menekült áradat Magyarországról,
így a külügyminiszter november 29-i beszédében részletes tájékoztatást adott az olaszországi
magyar menekültek számáról, a menekültek ellátásáról és a befogadásról, a lehetőségekről és
a tervekről. Beszédének záró gondolataiban mind a magyar kérdést, mind a közel-keleti feszültséget tekintve megfogalmazta országa politikájának lényegét: az ENSZ tagállamokkal, és
a NATO szövetségesekkel egyeztetve mindannak elkövetése, mely elősegíti a népek közötti
béke megszilárdulását.
Gaetano Martino beszédei nem korlátozódtak pusztán az olasz törvényhozás két házára,
hiszen mind Magyarország, mind Olaszország ENSZ-tagsága126 gyakorlatilag a „magyar-ügygyel” vette kezdetét. Martino a New York-i ENSZ-palotában elmondott beszédeiben is szót
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emelt Magyarország védelmében. Az ENSZ-ben 1956. november 19-én elmondott második
beszéde már a magyar forradalommal is foglalkozott. Ezt a magyar-ügyet tárgyaló november
19-i vitanapot, pont az olasz külügyminiszter szenvedélyes hangvételű – a szabadság mellett
és a zsarnokság, az elnyomás ellen elmondott – felszólalása nyitotta meg:
„Az emberi lelkiismeret nem képes közömbös maradni Magyarország tragédiájában –
mondta Martino – ahol egy deportálások követte brutális elnyomás, föláldozta az ország fiatalságát, a legnagyobb és legvarázslatosabb kincset, amelyet nemzet birtokolhat.”. Majd így
folytatta: „Mikor egy nemzetet szolgasorba döntenek, a bizonytalanság és félelem az egész
világon szétterjed.”127. Martino külügyminiszter felszólalását Moszkva és a Kádár-kormány
éles kritikájával zárta. Szemére hányta a magyar és a szovjet hatóságoknak, hogy figyelmen
kívül hagyják az ENSZ Közgyűlés határozatait, és azonnali és határozott beavatkozásra szólította föl az ENSZ főtitkárát.
Olaszország büszke arra, hogy az ország mind elméleti, mind gyakorlati síkon tevékenyen hozzájárult az európai egység megteremtéséhez, még akkor is, ha nem az Olasz Köztársaság volt a meghatározó a közös Európa létrehozásában. Európáról beszélve az olasz polgárok nemzeti önérzetét nagymértékben növeli, hogy a Hatok az olasz fővárosban írták alá Európa egységét meghatározó szerződéseket. Azonban a szerződések ratifikálását követően sem
lett meghatározó fontosságú az Európa-politikában. Az igazsághoz hozzátartozik azonban,
hogy maga Olaszország is elfogadta ezt a szerepet, vagy legalábbis nem tiltakozott ellene.
Belső problémáival, mindenekelőtt a gazdaság helyzetével volt elfoglalva. A negyvenes és ötvenes évek fordulóján széles körű vita bontakozott ki az ország nemzetközi helyzetéről, a
nemzetközi politikában követendő politikájáról. Ez a hosszan tartó disputa azután elvezetett
az olasz külpolitika két sarkalatos pontjához: az észak-atlanti elkötelezettséghez, és az európai elhivatottsághoz. A második világháborút követően így aztán évtizedekig nem is volt
„probléma” Olaszország szövetségi politikájával128.
Mindezek ellenére a valóban megbízható szövetséges Olaszország – ahogy majd a későbbiekben látni fogjuk – ugyan néhány évvel később a Fanfani-éra alatt pontosan a magyar
kérdésben jelezte volna különvéleményét, ám akkor még győzött a mindenek feletti szövetsé-
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gi hűség. Az aktívabb olasz külpolitika, a külpolitikai koncepcióváltás majd csak a nyolcvanas évek idején lesz érzékelhető.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcot követő viszonylagos olasz diplomáciai aktivitás, Martino külügyminiszter felszólalásai – a tiltakozás, szolidaritás és együttérzés
le nem tagadható összetevőin kívül – nagymértékben gyökereztethetők Olaszország belpolitikai viszonyaiban: a DC és az olasz kommunisták éles szembenállásában. A nemzetközi színtéren tapasztalható olasz fellépés pedig szoros összefüggésben van azzal, hogy a második világháborút követően Olaszország Martino külügyminisztersége alatt tett először kísérletet
arra, hogy újra bekerüljön a világpolitikai áramlatokba. Martino Messinába, majd egy évvel
később Velencében hívja az ESZAK államainak külügyminisztereit, ahol megállapodnak az
európai integráció továbbfejlesztéséről. 1955-ben Olaszország – többek között Magyarországgal együtt – az ENSZ tagja lesz, egy évvel később pedig Svédországgal és Spanyolországgal
versenyt futva kandidál Belgium biztonsági tanácsi helyére, jelölését később visszavonja, de
továbbra is tevékenyen hallatja hangját nemzetközi jelentőségű ügyekben, így a Szuezi válságban, valamint csökkenő intenzitással, de a magyar kérdésben is.
Nem meglepő tehát, hogy a kormányzat, az olasz diplomácia, és a kereszténydemokrácia élt a magyar forradalom nyújtotta lehetőséggel és növelte hadjáratát a kommunista párt és
a kommunista mozgalom ellen.
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2. Fejezet

2.1 A magyar-olasz kapcsolatok „majdnem” megszakadása

Az 1956-os magyar forradalom első évfordulójához közeledve az olasz minisztertanács
ülésein ismét egyre gyakrabban került szóba Magyarország. Nem utolsó sorban azért, mert
1957. január elején az ENSZ-közgyűlés különbizottságot hozott létre a magyarországi események vizsgálatára. A bizottság munkájának összefoglaló beszámolóját szeptember 10-én
kezdte tárgyalni a közgyűlés. A több mint száz szemtanú meghallgatása után összeállított jelentést szeptember 14-én hatvan szavazattal, tizennégy ellenében, tíz tartózkodás mellett elfogadták. Az úgynevezett „Ötös bizottság” vizsgálata megállapította: Magyarországon spontán
nemzeti forradalom játszódott le, melynek irányításában „reakciós körök”, „imperialisták”
nem vettek részt. Az országban a felkelés előtt és a november 4-i szovjet intervenció óta folyamatosan megsértik egy nemzet alapvető jogait. A Kádár-kormányt a nép nem támogatja, a
Szovjetunió agressziót követett el és rendkívül súlyosan beavatkozott egy másik állam belügyeibe.
Az olasz álláspont érthető és világos volt a jelentéssel kapcsolatban: igen súlyosak az
ENSZ különbizottsága által lefolytatott vizsgálat eredményei, és sajnos szovjet részről továbbra is súlyosan megsértik a nemzetközi jog alapelveit, valamint figyelmen kívül hagyják
az Egyesült Nemzetek Szervezetének döntéseit. A Szovjetunió ezen utóbbi magatartása aláaknázza az ENSZ tekintélyét, és ilyenformán szembeszáll az ENSZ által képviselt alapelvekkel.129
Az évfordulós sajtó-megemlékezések kapcsán elevenítsük fel először a legnagyobb
olaszországi lapot, a Corriere della Sera-t, amely így fogalmazott: „Ma csak egy mód van
arra, hogy a magyar forradalmat ne a szokásos hagyományos szavakkal ünnepeljük. Vissza
kell pillantani a nagy eredményre, és hangsúlyoznunk kell, hogy a forradalom eljutott azoknak a kommunistáknak a lelkiismeretéig, akiknek még van lelkiismeretük”130. Milánótól nem
messze, Torinóban. Piemonte tartomány székhelyén a La Gazzetta del Popolo így foglalta
össze gondolatait: „A magyaroknak és a rabszolgaságban élő többi népnek a jelen év történelme megtanította, hogy a véráldozat nem volt hiábavaló, mivel feltárta a kommunisták csaló129
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dását. Megtanította, hogy az elszigetelt rögtönzött forradalomnak nem volt lehetősége a sikerre és, hogy ehelyett az erőket meg kell szervezni, és készen kell tartani arra a pillanatra, amikor a szovjet rendszeren belül forradalmi változások vagy nagyobb méretű alakulások módot
nyújtanak az integrális megoldásokra”131
A vatikáni rádió is csatlakozott az emlékezőkhöz kiemelvén, hogy: „Nincsen olyan erőszak és rendőrhatalom, amely a magyar nép lelki erejét megtörhetné. A magyarság legjobbjait
börtönbe vethetik, de sosem ölhetik ki a nép szívéből a hálának azt az érzetét, amelyet a szabadság hősi halottai iránt táplál”132.
A forradalom leverése lecsillapította azokat a várakozásokat, melyek a magyar-olasz államközi kapcsolatok intenzívebbé tételében reménykedtek. Idővel azonban az egyre jobban
elmérgesedett magyar-olasz kapcsolatokban mégis az enyhülés apró jelei kezdtek mutatkozni,
ezek azonban nem tudtak kiteljesedni, hiszen újabb, minden eddiginél nagyobb botrányt és
felháborodást kiváltó esemény közeledett, hiszen 1957. április 14-én a romániai Snagovban
letartóztatták, és Budapestre szállították Nagy Imrét, aki ellen az MSZMP KB 1957. december 21-i döntése értelmében politikai pert indítottak.
Az államközi kapcsolatok is fordulóponthoz érkeztek, hiszen fél évvel a Nagy Imre-per
meginditását követően, 1958 júniusára megüresedett a római magyar diplomáciai
képviselet,az ominózus követségi nyilatkozatba belebukó Szabó Imre követet hazarendelték133
Magyarország a diplomáciai szokásoknak megfelelően kérte az Olasz Köztársaság Kormányának hozzájárulását, hogy a Budapestre visszarendelt követ után Simó Gyula 134 képviselhesse a Magyar Népköztársaságot Rómában, az olasz kormány mellett. A Magyarországról
érkező hírek, valamint az új diplomata személye miatt az érdeklődés óriási volt, ezért - mint
ahogy az Simó Gyulának a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban található kiadatlan
visszaemlékezéseiben olvasható - Olaszország rögtön szeretett volna többet, és biztosabbat
megtudni a Magyar Népköztársaság leendő római képviselőjéről, így a Magyarországra akkreditált olasz követ, Franco Fabrizio, a magyar külügyminisztériumon keresztül sürgősen kérte, hogy mihamarabb megismerkedhessen a jövendő kollegájával. Ezt az érdeklődést a kül131 u.o.
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ügyminisztérium akkor még korainak tartotta, mondván ez „amolyan előzetes ellenőrzés jelleggel bír”, és akkor ezt még elhárította135.
Miután Olaszország megadta az agréement136, a diplomáciai hozzájárulást, már Sík Endre137 sem látott semmi kivetni valót az olasz részről szorgalmazott találkozóban és javasolta
Simónak, hogy – megfelelő módon – egy Hatvan határában tartandó protokollvadászat keretében „teljesen véletlenül” találkozzon olasz kollegájával. A két diplomata a terveknek megfelelően találkozott ezen a vadászaton, az ismeretség megköttetett.
Az újonnan kinevezett magyar követ azonban még egy ideig nem tudta elfoglalni állomáshelyét, mert a magyar-olasz államközi kapcsolatokat jelentős mértékben, és negatív irányban befolyásoló politikai bomba robbant: 1958. június 16-án hajnali öt órakor a Kozma utcai
fogház udvarán Nagy Imrét és a fogva tartott forradalmi vezetőket kivégezték. Csak másnap
közölte az MTI: „Az igazságügyi hatóságok befejezték az eljárást ama személyek vezető csoportja ügyében, akik 1956. október 23-án az imperialisták aktív közreműködésével ellenforradalmi fegyveres lázadást robbantottak ki a Magyar Népköztársaság törvényes rendje
ellen.”138.
Nagy Imre és társainak kivégzése hatalmas felháborodást és elégedetlenséget váltott ki
szerte Olaszországban. Az Olaszországi Szabad Magyar Egyetemisták Szövetsége természetesen nem maradt tétlen ebben az általános tiltakozási hullámban. A Pintér Lajos és Mihályi
Géza vezette szervezet a kivégzés hírére többször két-háromszáz diákkal lezárta a via dei Villini utcáját, kövekkel hajigálva meg a Magyar Népköztársaság Követségét (via dei Villini
12/16). Pintér Lajos visszaemlékezései szerint tették mindezt a karhatalom szimpátiájától
övezve, hiszen a kivezényelt rendőrök úgy csináltak, mintha gumibottal ütlegelték volna a
tüntetőket, összeszedték őket, az út végén azonban oda mentek hozzájuk, megveregették a
vállukat és azt mondták, hogy „rendes gyerekek vagytok, várjatok egy pár napot és akkor
megint, ha akartok, gyertek, most azonban menjetek el, mert ezek nagyon visítoznak”.139
Az olaszországi sajtó szintén nagyon hevesen és igen keményen reagált a történtekre:
„… a dolgok megváltoztak. Hruscsov egész Oroszország és a szolgasorba döntött országok
egyedüli, és igazi autokratájává vált, és megengedheti magának azt a luxust, hogy levegye az
álarcot” – fogalmazott az Il Tempo, majd hozzá tette: „...miután tudomásunkra jutott a meg135 Simó Gyula visszaemlékezései (kézirat) [Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár, PIL 867. f/s-257 II. kötet (a továbbiakban: PIL 867.f/s-257 II.)] 257. o.
136 A

diplomáciai szokások szerint nagykövetek, főkonzulok kinevezéséhez, agréement alapján járul hozzá a fogadó állam.
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döbbentő hír Nagy Imre, Maléter tábornok és két másik magyar személyiség kivégzéséről,
akik pusztán azzal vétkeztek, hogy eleget tettek népük szabadságkiáltásainak, nehezünkre
esik továbbra is akárcsak a legcsekélyebb hitelt adni annak a legendának, amely jóindulatú
személyként akarta feltüntetni Hruscsovot, aki félreérthetetlenül elhatárolja magát vérszomjas
elődjétől...”140
A római Il Messaggero pedig arra emlékeztetett, hogy Hruscsov a magyar forradalom
vezetőiről egy alkalommal kijelentette, hogy „megértéssel és bocsánattal fognak élni irányukban”. Az Il Quotidiano a kommunista elnyomás utolsó véres epizódjáról beszélt. Az Il Popolo úgy fogalmazott, hogy „Nagy Imre nem volt fasiszta vagy reakciós, hanem hajthatatlan
kommunista volt, akit – miután a »titoizmus« vádjával kizártak a magyar kommunista pártból
– 1956-ban ismét visszavettek a pártba, mégpedig annak az új »sztálinellenes« irányzatnak az
alapján, amelynek egyik előfutára volt hazájában. De a nemzeti méltóság védelmezőinek sohasem volt szerencséjük a szovjet birodalomban.”141 . A Kádár Jánoshoz hasonlóan fiumei
származású Leo Valiani, az Il Tempo Presente júliusi számában úgy nyilatkozott, hogy Nagy
Imre és társainak kivégzése egyben a lenini párt újjászületése felett is kimondja a halálos ítéletet142.
Június 17-én, a Budapestről érkező hírek hallatára a szocialisták az olasz parlament
mindkét háza előtt sürgős kérdést intéztek Adone Zoli miniszterelnökhöz, és Giuseppe Pella
miniszterelnök-helyettes - külügyminiszterhez, kérvén a kormányt a megfelelő intézkedések
megtételére. A szocialista véleményt Pietro Nenni ismertette az ANSA-hoz eljuttatott közleményben: „Tizennyolc hónap múlt már el a magyar felkelés óta, amnesztiát vártunk. Én magam is ilyen akciót sürgettem, és nem hivatalosan értésemre is adták, hogy az amnesztia nemcsak lehetséges, hanem küszöbön áll. Ehelyett kivégzéseket hajtottak végre. Ezek a kivégzések megnyitják a régi sebeket, és a gyűlölet sóját öntik rájuk.”143.
A Corriere della Sera 1958. június 17-i számában pedig Indro Montanelli „Megöltek
egy becsületes embert” című írásával emlékezett Nagy Imrére és társaira. A cikk sajnálatosan
– ám ilyen esetek a magyar-olasz kapcsolatok Kádár-korszak alatti történetében előfordulnak
még – súlyos sajtóhibát tartalmaz: a megemlékezéshez mellékelt fénykép a kivégzett Nagy
Imre miniszterelnök helyett – „Nagy Imre leányával, Júliával és kisfiával Lászlóval 1947-ben
Genfben” aláírással – a Kisgazdapárt emigrációba kényszerített miniszterelnökét Nagy Feren-
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cet ábrázolja144. Ehhez hasonló furcsaságok fordultak elő egy esztendővel ezelőtt, 1957-ben, a
Szabad Európa Rádió és magyarországi menekültek együttműködésében elkészített Ungheria
in fiamme (Magyarország lángokban) című, közel félórás dokumentumfilm esetében is. Az
1956-os forradalom és szabadságharc félévszázados évfordulója alkalmából rendezett olaszországi ünnepségsorozaton szinte mindenütt (Messina, Milánó, Bologna, Velence, Finale Ligure, Roma) levetített alkotás vágóképei között a figyelmes szemlélő oda nem illő felvételeket – így például az Auschwitzi haláltábor bejáratát – fedezhetett föl. Bár ez utóbbi felvétel
gyaníthatóan a szovjet- és kommunistaellenes propaganda egyik fogásaként került a dokumentumfilmbe, és kevésbé volt szó sajtóhibáról.
A kommunista párt vezetői közül Giancarlo Pajetta úgy vélte, hogy Nagy Imre halálbüntetése egyenes következménye volt az 1956 októberi-novemberi eseményeknek, hiszen
nem történt más, mint az, hogy az ellenforradalom után a népi demokrácia védekezett. Természetesen ez nem egy új, kivégzésekkel szegélyezett időszak kezdete – ahogy sokan gondolják – hanem ezzel lezárul egy korszak – vélte a kommunista politikus145.
Vajon azok a statisztikai adatok, amelyek 1956-ban és azt követően jellemezték az olasz
kommunista mozgalmat mit árulnak el az olvasónak a párt tagságának a magyar forradalom
miatti lemorzsolódásáról? Miről és mekkora veszteségről beszélnek a számok?
A válasz – úgy hisszük – nem érdektelen. 1956-ban, a lengyel események, és a magyar
forradalom évében az OKP-nak 2.035.000, ifjúsági szervezetének (Federazione Giovanile
Comunista Italiana, a továbbiakban FGCI) pedig 358.000 tagja volt. Ahogy azt már az előzőekben is említettük, az 1956-os esztendőt követően nagyon sokan hagyták el az OKP sorait. A
párt nyilvántartott taglétszáma 1958-ra 1.820.000 főre csökkent, az ifjúsági szervezetnél a
FGCI-nél, pedig a csökkenés sokkal jelentősebb, 230 000 fő. A teljes veszteség nagy volt
ugyan (majdnem 350 000 fő), de ez a bázist – és ezt hangsúlyozni kívánjuk – korántsem érintette. Azok pedig, akik elhagyták az OKP sorait, szimpatizánsai és választói maradtak a pártnak. Így egy évvel a forradalmat követően a Szovjetunió megtépázott tekintélye újra ragyogott az olasz kommunisták és a baloldaliak szemében, amit csak fokozott az 1957 novemberében a világűrbe fellőtt szputnyik mindent elsöprő eufórikus hatása.146.
Ilyen előzményeket követően az 1958. május 25-én megtartott parlamenti választásokat
az OKP 22,7 százalékos eredménnyel, több mint hatmillió (6.704.706) leadott szavazattal zárta. Ez a végeredmény az öt esztendővel ezelőtti választásokhoz képest csupán 0,1 százalékos
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emelkedést mutatott, és az eddigi 143 parlamenti hely helyett is csak 140 illette meg a pártot,
a végeredményt azonban mégis sikernek könyvelhette el a Botteghe Oscure vezetősége. Az
1956-os magyar forradalom okozta trauma után, az OKP az 1953-as választásokhoz viszonyítva országosan 583.784 szavazattal szerzett több voksot. Végül, de nem utolsó sorban, az
OKP választási eredménye most is (22,7% - 14,2%) – mint 1953-ban (22, 6 % - 12, 6%) –
jobb volt, mint az OSZP-é.
Nem tudni, hogy a Nagy Imre ellen folyó per mennyire befolyásolta volna az olasz parlamenti választásokat. Valószínű, hogy hatással lett volna a végeredményre. Nem véletlen tehát, hogy az OKP megbízottja megkönnyebbülten hangsúlyozta a választások után, hasznos
volt, hogy a per nyilvánosságra hozatala nem előzte meg a parlamenti választásokat147.
A leköszönő miniszterelnök, Adone Zoli kormányának egyik utolsó tette volt, hogy világosan és erélyesen tiltakozott Nagy Imre és a magyar forradalom vezetőinek kivégzése miatt, sőt, az Olasz Köztársaság budapesti diplomáciai képviselőjét konzultációra haza is rendelték. Az utolsó aktusok egyike volt ez, hiszen az egypárti (DC) kormányt 1958. július 1-től
Amintore Fanfani kereszténydemokrata-szociáldemokrata kormánya váltotta.
A toszkán Fanafani kormányzásának kezdete pedig már minden szempontból egy merőben más történetet jelentett. Ha másért nem, hát azért, mert 1959. február közepéig tartó kormányzása alatt miniszterelnöki megbízatása mellett magának tartotta fönn a külügyi tárcát 148,
sőt pártjának, a kereszténydemokratáknak az elnöki tisztségét is. Paolo Cacace külpolitikai újságíró találóan mondotta: egy héthónapos monarchia vette kezdetét149 Témánk szempontjából
azonban nagyobb jelentőséggel bír az a tény, hogy ebben az időszakban kezdődött meg, ha
lassan is, és nagyon messziről indulva – hiszen a következőkben látni fogjuk, hogy a diplomáciai kapcsolatok egészen a szakítás szélére sodródtak - ,Magyarország és Olaszország kapcsolatainak normalizálása.
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2.2. 1958-1964 a magyar-olasz reláció új alapokra helyezése

A magyar-olasz államközi kapcsolatok érezhetően megromlottak. Giuseppe Pella olasz
külügyminiszter már június 17-én célzott arra parlamenti beszédében, hogy Olaszország
olyan országgal, mint Magyarország és annak kormánya, nem kívánja fenntartani a diplomáciai kapcsolatokat. Egy nappal később, pedig bejelentette az újonnan kijelölt magyar követnek megadott diplomáciai hozzájárulás azonnali hatállyal történő visszavonását, és a Budapesten szolgálatot teljesítő olasz követ hazarendelését: „Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy bejelentsem Olaszország budapesti diplomáciai képviselőjének azonnali hazarendelését, és az új magyar diplomáciai képviselő működési engedélye megadásának elhalasztását.”150.
Budapesten a magyar külügyminisztérium protokollosztályának vezetője, Csatordai Károly június 19-én déli 12 órára magához kérette az olasz követet és magyarázatot kért tőle a
bejelentett olasz intézkedések miatt. Fabrizio Franco követ válaszában a bejelentett intézkedéseket kapcsolatba hozta a magyar külpolitikára is hatással levő belpolitikai történésekkel:
vagyis a kivégzésekkel. Ezt a magyarázatot Csatordai nem fogadta el és kijelentette, hogy
kormánya nem lát kapcsolatot a magyar belpolitikai történések és az olasz reakció között.151
A magyar válaszlépés nem késett soká. A római ideiglenes magyar ügyvivő, Soós Lőrinc két nappal később, június 20-án egy politikai pro memoria, vagyis egy emlékeztető átadásával152 tiltakozott az olasz külügyek vezetőjének szavai ellen.
A kétoldalú kapcsolatokban kialakult új helyzet első értékelése, és a lehetséges ok-okozati összefüggésekre való következtetés a római magyar követségről érkezett. A képviselet
véleménye szerint a leköszönt olasz külügyminiszter felesége révén erős kapcsolatokkal rendelkezett a Vatikán felé, hiszen Pella felesége jó ismeretségben volt Giuseppe Fietta pápai
nunciussal, aki „bizonyos dolgokat” elmondott a külügyminiszter feleségének, amiket az aszszony később a férjével közölt. Az olasz külügyek egykori irányítójának felesége állítólag június 18-án találkozott Fiettával, aznap, hogy a Nagy Imre és társaik elleni ítélettel kapcsolatban a Szentszék utasításokkal látta el Fanfanit, hogy a szenátusban és a parlamentben tegye
szóvá az esetet. Ebből kiindulva vette bizonyosra Soós Lőrinc ideiglenes ügyvivő jelentése,
150 L’indignazione del popolo italiano espressa da Pella al Senato e alla Camera”in: Corriere della Sera, 1958. június 19. 1. o.
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hogy Pella a Vatikán sugalmazására hívta vissza a budapesti olasz követet és odázta el az új
római magyar követ részére az agréement megadását. Az a vélemény is napvilágot látott,
hogy a Szentszék már 1956. novemberében oda akart hatni, hogy Olaszország szakítsa meg a
Kádár-kormánnyal a diplomáciai kapcsolatot.153
Ismert tény, hogy a bipoláris világban az ellenérdekű felek mindent megpróbáltak a politikai vagy gazdasági céljaik elérése érdekében. Ám az előbbi kalandos értékelés még Budapest számára is túlzó volt, tehát nincs mit csodálkozni azon, hogy a Bem rakpart sem tartotta
valószínűnek, hogy Fanfani, vagy más vezető a „Vatikán által mozgatott” kereszténydemokrata politikusok a jelentésben leírt regényes módon kapták volna a Magyarországra vonatkozó
direktívákat.
Ezzel szemben a magyar külügyi vezetés a kijelölt követ „felfüggesztésével” kialakult
helyzetet korántsem ítélte annyira súlyosnak, mint ahogy azt Pella nyilatkozatától várni lehetett. A külügyminisztérium Simó helyzetében bekövetkezett változást úgy akarta megoldani
hogy követségi gyakorlati tapasztalatok elsajátítása céljából az „átmeneti politikai dekonjunktúra”154 miatt kilátásba helyezett számára egy 6-8 hónapos vietnámi (Hanoi) külszolgálatot.
A történelem során, különösen igaz ez az elmúlt századra az államok közötti problémák
megoldásában olykor a legkisebb véletlenek is szerepet játszhatnak. Nem gondoljuk azt, hogy
ezek a helyzetek döntő jelentőségűek lettek volna, de azt azonban igen, hogy ez az egyfajta
diplomáciai „adok-veszek”, sokszor váratlanul felértékelődve irányíthatta a történéseket.
1958 nyarán valami ehhez hasonló történt magyar-olasz vonatkozásban is: hiszen, Simó Gyula vietnámi diplomáciai szolgálatából végül nem lett semmi, mert a magyar belügyi szolgálatok Budapesten tetten érték az olasz követség katonai attaséját, amikor „kereskedelmi tárgyalásokat folytatott néhány maszek órással nagyobb mennyiségű karkötő és karóra eladása tárgyában”155 – írta a kijelölt követ visszaemlékezéseiben. A kialakult helyzetben rejlő lehetőséget a magyar Belügyminisztérium azonnal meglátta és ennek megfelelően cselekedett.
A Belügyminisztérium II/2 osztályának, vagyis a magyar kémelhárításnak a vezetője
1958. augusztus 4-én este hét órakor értesült a történtekről, azonnal a helyszínre sietett és az
1956 novemberében Magyarországra érkezett alezredest a Magyar Népköztársaság számára
beszervezte.156 Ez utóbbi tevékenység miatt maga a tetten ért katonai attasé is rövid levélben
153
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fordult a magyar belügyminiszterhez: „Miniszter Úr, Tudatom Önnel, hogy tudtomon kívül
egy olyan cselekményt követtem el, amelyet a magyar törvény nem engedélyez, azzal, hogy
hoztam egy csomagot, amiről kiderült, hogy csempész holmit tartalmaz. Ellenszolgáltatásképpen ezért forintot adtak az aktatáskába, amely megszámolva 300.000 forintot tett ki, amelyet
egy bizonyos June-nak kellett volna átadnom Bécsben. Kérem a Belügyminisztert, hogy ezt
ne vegye figyelembe, és ennek az esetnek az elintézését ne vigye hivatalos útra. Ellenszolgáltatásképpen kényszerítsenek arra, hogy az önök részére dolgozzak.”157
Nehezítette a beszervezés folyamatát, hogy közben a helyszínre érkezett a diplomata felesége, majd az olasz követség több tagja is, végül több órai fogva tartás után a Külügyminisztérium egyik tisztviselője az olasz követségi tanácsos jelenlétében jegyzőkönyvet vett fel
a csempésztevékenységről. Honfitársai felé a katonai attasé úgy állította be a dolgot, hogy
azért tartották olyan sokáig őrizet alatt, mert nem akart jegyzőkönyvet aláírni a követségi
megbízott jelenléte nélkül.158
A kémelhárítás tapasztalatai szerint „az olaszok úgy látják, hogy [Enrico — AG] De
Grossi a csempésztevékenységen túl velünk szemben helyesen és bátran viselkedett. Nem jelentette nekik, hogy beszerveztük. Amennyiben tényleg nem jelentette és szabadlábon van, fel
kellene vele venni a kapcsolatot.” – hiszen De Grossit a magyar kormány 1958. augusztus 5én kiutasította az országból. Budapest azonban a „Gruber” fedőnéven beszervezett tippszeméllyel való kapcsolatfelvételtől eltekintett, hiszen a római rezidentúrán keresztül folytatott
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy De Grossit Olaszországba visszaérkezése után a
katonai hatóságok felfüggesztették állásától, ő maga lemondott katonatiszti rangjától és megvált a katonaságtól.159
A lebukás másnapján az olasz követ sürgős kihallgatásra jelentkezett Sík Endrénél, akitől kérte a magyar hatóságok megfelelő és teljes diszkrécióját az országa számára kínos ügyben, valamint közölte, hogy olasz részről hajlandóak természetesen a megfelelő ellentételezésre, így nem csoda, hogy nem sokkal később „valamikor augusztus utolsó napjaiban a római lapokban is megjelent az olasz külügyminisztérium rövid közleménye, amely szerint az
olasz kormány Simó Gyula római követ kinevezéséhez a hozzájárulást megadta”160.

157 ÁBTL 3.2.4 K-399 Enrico De Grossi levele a belügyminiszterhez 1958. augusztus 4. Olasz változata ugyanitt: Signor Ministro, Vi faccio sapere che ho fatto
a mia insaputa un atto non ammesso dalla legge ungherese portando un pacchetto con roba che è risultata di contrabbando. In contropartita mi sono stato dati dei
fiorini nella borsa che contati sono risultati 300 000 da dare ad un certo June a Vienna. Domando al Ministro degli Interni di non prendere ciò in considerazione,
di non perseguire tale cosa in via ufficiale In contropartita mi obbligato a lavorare per voi De Grossi in: ÁBTL 3.2.4 K-399 Enrico De Grossi 4. 8. 58
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Sőt, szeptember 15-én már a beutazási vízumot is kiadta a budapesti olasz követség.
Simó, tervei szerint szeptember 20-án szeretett volna indulni, de vonata csak 1958. szeptember 22-én futott be a római Termini pályaudvarra. 161 Érkezésére megjelentek a magyar követség vezető beosztású dolgozói, valamint az olasz külügyminisztérium protokolfőnöke, Guerino Roberti, illetve a szocialista országok követségeinek képviselői. Simó Gyula megérkezéséről beszámolt az ANSA olasz hírügynökség, a politikai lapok közül pedig az Il Popolo, a
Corriere della Sera és a természetesen a kommunista l’Unità is, amely fényképes beszámolót
is közölt az eseményről162.
Magyarország olaszországi megítélése 1958 elejére az előző évekhez képest politikai
vonatkozásban nem változott lényegesen. Az enyhülés kétségtelen jelei ellenére még érvényesült a szigorú olasz elutasító politika, ami erősödött is Nagy Imre kivégzése után – amint ezt
láthattuk – és komolyan felmerült a diplomáciai kapcsolatok megszakításának ötlete. Ez a
helyzet azonban csak rövid ideig állt fent és az új Fanfani-kormány gyorsan megváltoztatta
elődje politikáját. Ettől függetlenül azonban vagy tán éppen ezért Simó Gyula előtt munkája
megkezdésekor hatalmas nehézségek tornyosultak.
Rögtön, diplomáciai szolgálatának megkezdésekor a követi megbízólevelét csak egy hónap késéssel, 1958. október 22-én délelőtt 10 órakor tudta csak átadni Giovanni Gronchi köztársasági elnöknek. Gronchi elnök a találkozón az olasz-magyar reláció jövőjét tekintve optimizmussal szólt. A válságos esztendőket elmúltnak nevezte, a kulturális és a gazdasági kapcsolatok erősítésének fontosságáról beszélt.
Az elnöki látogatást követően Simó Gyula, új magyar követ a diplomáciai szokásoknak
megfelelően bemutatkozó látogatást tett a külügyminiszternél, a miniszterelnöknél, a nagykövetségek vezetőinél és az olasz politikai élet jeles képviselőinél. Ezen találkozók jó része
azonban szintén késést szenvedett és csúszott a XII. Pius halála – 1958. október 9. – miatti
nemzeti gyász és az új pápa személye körül kialakult feszült politikai várakozás következtében.
Az elhunyt egyházfő húsz esztendővel azelőtt XI. Pius legátusaként képviselte az egyházfőt az 1938. május 25-30. között Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson. Pacelli államtitkár kiséretében volt akkor Giovanni Battista Montini, a későbbi VI. Pál pápa is. XII. Pius számára személyes kapcsolatai révén, magyarországi emlékei miatt különösen fájdalmas lehetett hallani az 1956-os magyarországi forradalom híreit. A pápa
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növekvő aggodalommal követte az eseményeket és 1956. október 28-án „Luctuosissimi Eventus” című enciklikájában szót emelt a harcok beszüntetése ellen.
Simó legfontosabb találkozójára is csak 1958. november 18-án került sor: Amintore
Fanfani miniszterelnök erre a napra tűzte ki az új magyar követ fogadásának163 időpontját.
E látogatás egészen barátira sikeredett, hiszen a miniszterelnök, aki külügyminiszter és
egyben a DC vezetője is volt egyben, ezen a protokoll által kötelezően előírt diplomáciai vizitáción mesélte el – mintegy jóindulata jeléül – Simónak, hogy édesapja az I. világháborúban
osztrák fogságba esett. Az ott tapasztalt rossz viszonyok, az ellátás és a bánásmód azonnal
megváltozott, amikor az olasz foglyok átkerültek Magyarországra, a somorjapusztai hadifogolytáborba. Megszűnt a szigor, megszűnt az állandó zárva tartás és az étkeztetés is jelentősen javult. Így nem csoda, hogy hazatérte után Fanfani édesapja a magyar nép lelkes barátja
és tisztelője lett, ezt pedig gyermekeitől is megkövetelte.164
A római állomáshely elfoglalása és a kötelező látogatások sora után Simó számára az
egyik legsürgetőbb feladat a követség, 1956-ban és a forradalmat követő belháborúkban öszszekuszálódott személyi és adminisztrációs szálainak kibogozása volt. Hiszen ahhoz, hogy ott
a munka meginduljon 1958 szeptemberében, először a képviselet helyzetét, a belső viszonyokat kellett tisztázni és rendbe tenni.
Simó visszaemlékezéseiben olvashatjuk, hogy a munka megkezdésekor a követségen
szolgálatot teljesítők egy része szakmailag képzett és tevékeny volt. Politikai szempontból
voltak, akik túlzott aktivitást is mutattak, azaz kifejezetten a sztálinista vonalat képviselték, ez
pedig a következő viszonyok kialakulását tette lehetővé: „Egyesek irtóztak, féltek és következetesen ki is tértek minden nyugati diplomatával vagy más polgári személlyel való találkozás
elől is. Volt olyan sajtóattasénk, aki nem volt hajlandó elmenni a Rómában működő nemzetközi sajtóklubba, mert úgymond nem volt hajlandó „összekeveredni azokkal a kapitalista, fasiszta kurvákkal”. Nincs azon mit csodálkozni, hogy ez a magatartás idővel azt is eredményezte, hogy a magyar követség egyik vezető politikai beosztottja fasisztának titulálta az
OKP PB egyik tagját, Giorgio Amendolát.
Az adminisztráció elrendezése után az alábbi rendszer alakult ki a képviseleten: a követség általános irányításának feladata, a külpolitikai kérdések, valamint a fogadó országgal való
magyar kapcsolatok alakulásának a felelőse természetesen maga a követ, Simó Gyula feladata
lett. Ezen kívül az ő felügyelete alá tartozott az OKP-val és a diplomáciai testületekkel való
kapcsolattartás is, valamint szintén ő irányította a személyzeti ügyeket. Soós Lőrinc követségi
163 Simó,
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tanácsos felelt az olasz belpolitikáért, ő foglalkozott a békemozgalmakkal és az Olasz-Magyar Baráti Társaság ügyeivel, illetve irányította az olasz külügyminisztériummal kapcsolatos
viszonossági ügyeket, a RMA gazdasági és adminisztratív feladatait. Az emigrációs ügyekért,
a magyar emigrációs egyesületekkel történő kapcsolattartásért Márkus Dezső I. o.(sztályú).
követségi titkár volt felelős. Szintén ő gondoskodott a konzuli, a turisztikai és a jogi vonatkozású ügyekről, perekről. A Szentszékkel kapcsolatos feladatokat, a sajtóval történő kapcsolattartást, valamint a követség sajtóirodájának gondjait Reményi Károly I. o. követségi titkár intézte. A kulturális területet Márki Pál II. o. követségi titkár felügyelte. A protokollal és a gazdaságpolitikai ügyekkel pedig Goldoni Lajos III. o. követségi titkár foglalkozott. Az imént
felsoroltak 1959-ben kisebb változáson mentek át, többek között: Merényi Ferenc I. o. követségi titkár átvette Márki Pál követségi titkártól az Akadémia ügyeit, valamint Márki Pál III. o.
titkár: átvette Reményi Páltól a sajtó ügyeket és a sajtó osztály irányítását165.
Tanulmányunk során már többször említettük azt az olasz részről tapasztalható szigorú
elutasítást, azt a korlátozó politikát amely az ötvenes évek végétől meghatározója volt a hivatalos kétoldalú kapcsolatoknak. Ez a politikai karantén a magyar diplomáciai képviselet tekintetében is érzékelhető volt, amennyiben a követség, a követség diplomatáinak és magának a
követnek a mindennapi életében korlátozások érvényesültek.
Az olasz külügyminisztérium ugyanis évekkel előtte kijelölt a szocialista országok –
köztük a magyar követség teljes személyzete – részére szabad, tilos, illetve előzetes engedélyhez kötött közlekedési zónákat az ország teljes területén. A ténylegesen szabad terület a főváros, illetve Rómát övező területek voltak keleti, illetve déli irányban. Ezt követte az előzetes
engedélyhez kötött úgynevezett sárga zóna, utána pedig a szigorúan tilos beutazású vörös,
majd megint sárga terület. Érthető módon a leglényegesebb tilalmi területek az ország északi,
észak-keleti határsávjai voltak 3-5 kilométeres szélességben. Tilos volt az említett területeken
kívül az Appeninek két hegyláncolata, Szardínia teljes területe és Szicília jelentős része. Simó
visszaemlékezéseiben megjegyzi, hogy személyesen neki sohasem tagadták meg az engedélyköteles területeken való átutazás engedélyezését, de a követség egyes tagjaival kapcsolatban
még a római szabad zónából való kiutazást is gátolták. 166 Ez a fennálló helyzet csak 1959-re
kezdett megváltozni.
Ez év végén az MSZMP első kongresszusára készült, VII. kongresszus néven. Ezen a
kongresszuson az újrakezdés, és a múlttal való leszámolás jegyében Kádár kijelentette: „a
165 MOL 1945-1964

1.d. Követségi munkakörök megosztása. Követi levél Budapestnek Szigorúan titkos! Róma, 1959. február 26. Tárgy: Követségi munkakörök

megosztása Hiv. szám.: 001380/1959
166 PIL

867. f/s-257 II. kötet 276. o.

67

Központi Bizottság helyreállította az egész pártban a pártélet lenini szabályait, a demokratikus centralizmust, a kollektív vezetést, és helyreállította mindazok becsületét, akiket Rákosi
és az őt támogató csoport alaptalanul megvádolt.”167 Kádár ezzel egyszerűen lezártnak tekintette az elmúlt évtizedben elkövetett törvénysértések ügyét.
A pártvezetés fontosnak tartotta, hogy a kongresszuson a külképviseletek vezetői is
nagy számban vegyenek részt, így Simó Gyulának is be kellett jelenteni a római külügyminisztériumban, hogy Budapestre utazása miatti távolléte alatt ki helyettesíti őt a magyar diplomáciai képviseleten. Conte di Gianvico Borromeo-val történt személyes találkozóján – Borromeo volt azidőtájt az olasz külügyminisztérium szocialista országokkal foglalkozó tanácsosa
– felvetette a fenti problémát is. Reményét fejezte ki, hogy hamar megoldódik a kérdés, mert
a kölcsönösség és a viszonosság figyelembe vételével tarthatatlan, hogy míg Magyarországon
az olasz diplomaták minden korlátozás nélkül szabadon mozoghatnak az országban, addig
Olaszországban a magyar diplomaták számára szankciók vannak érvényben. Simó tárgyalópartnerét ez a helyzet érezhetően váratlanul és felkészületlenül érte, így nem csoda, hogy a
magyar követ igyekezett kihasználni kedvező helyzetét: „Úgy éreztem, hogy ez az ő pillanatnyi tájékozatlansága olyan politikai rés, amelyet tágítani lehet.”.168
Néhány hónappal később, 1960. március 15-én, a magyar diplomatát az Olasz Külügyminisztériumba kérették, ahol közölték vele, hogy a magyar követség irányítása alatt álló valamennyi intézmény számára a szabad utazás engedélyezett. Jelentős és fontos eredmény volt
ez akkor, mert Magyarország volt az egyetlen szocialista ország, amely ilyen jogokkal rendelkezett Olaszországban.
Természetesen a hatvanas években a tiltott zónák döntő többsége katonai okok miatt
volt szigorúan tiltott terület egy, a Varsói Szerződés katonai blokkjához tartozó ország bármilyen rendű és rangú diplomatája számára. A két ország földrajzi helyzetéből adódott, hogy a
NATO-tag Olaszország és a Varsói Szerződésben részt vevő Magyarország egy esetleges katonai konfliktus kirobbanásakor egymással szemben vették volna föl a harcot. Egy lehetséges
katonai összecsapás esetére azután számos modell készült, amit később hadgyakorlatokon
próbáltak a különböző fegyvernemekkel, csapatokkal gyakoroltatni.
A Hadtörténeti Levéltárban megtalálható dokumentumok tanúsága szerint ha Magyarországot hadászati rakéta atomcsapás érte volna például Dél-Olaszország területéről vagy az
északon található Aviano támaszpontról, akkor – a néphadsereg felderítő jelentése szerint – az
ellenséges nyugati földi erők támadása Magyarország ellen a Dél-Németország–Észak-Olasz167 Huszár Tibor:

Kádár. A hatalom évei 1956-1989 (a továbbiakban: Huszár: Kádár a hatalom évei) Corvina, 2006 88.o.

168 PIL 867. f/s-257 II. kötet 278-281. o.
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ország–Ausztria térségben alapvetően két hadműveleti irányból bontakozhatott volna ki: az
egyik a München–Linz–Wien–Budapest, a másik, pedig a Padova–Klagenfurt–Graz–Szombathely irány.169
Egy esetleges nyugati támadás alkalmával a jelentés számolt Jugoszlávia „beszállásával” Magyarország oldalán, így az olasz hadsereget lekötötte volna Jugoszlávia, akik csak
Ausztria, illetve Jugoszlávia felől jöhettek volna.
Ebben az időben – tehát a hatvanas évek elején – a szocialista országok elleni „Nyugati”
agressziót modellező elgondolás szerint a NATO Parancsnokság Csehszlovákia, Románia,
Magyarország területén található objektumok ellen tömeges atomcsapással akarta volna kirobbantani a háborút, maguknak, a hadműveleteknek a kifejlesztése nyugat-német illetve
olasz erőkkel történt volna. Magyarország irányába a haditevékenységek folytatásához létrehozzák a „Dél” Hadseregcsoportot nyugat-német, osztrák, és olasz katonai állománnyal
(Olasz Hadsereg 3.4.5.6. hadtestei, „Szardíniai gránátosok” gyalogos hadosztály). A Nyugatiak elgondolása szerint az első csapásokkal együtt a nyugat-német és az olasz csapatok behatolnak Ausztria területére. Az osztrák erőkkel együtt Bécs–Budapest, illetve Graz–Kecskemét
irányban szétzúzzák a keletiek Dunától nyugatra levő erőit, majd a hadműveletek hetedik
napján beveszik a magyar fővárost, ezt követően pedig a Kecskemét, Szeged körzeteket, majd
új erők ütközetbevételével támadnak Szolnok–Debrecen–Csap–Lvov, illetve az erők egy részével Kecskemét–Szolnok–Kolozsvár irányba.
A szocialista országok válaszaként a Főparancsnokság 20 darab atomcsapás mérését tervezte volna 14.800 kilótonna értékben az olaszországi fontosabb politikai, közigazgatási, ipari
objektumokra, atomraktárakra, rakétakilövőkre, repülőterekre. A „keletiek” elgondolása volt
továbbá, hogy a dél-nyugati frontra a Főparancsnokság által mért első csapással egyidejűleg
atomcsapásokat mér az ellenség erőire, és támadásba megy át.
Ausztria semlegességének esetén – az 5. Magyar hadsereggel Bécs–Linc(sic!)–Salcburg(sic!), illetve a 8. Hdt-vel Graz–Klagenfurt–Trevízió(sic!) irányokban és a hadművelet 57 napjára birtokba veszi Rozenheim(sic!), Kufstein, Bruck, illetve Bolcano(sic!),
Trevízó(sic!) körzeteket és ezzel Ausztriát teljesen kikapcsolja a háborúból. A továbbiakban
beérkező erőket is ütközetbe vetve befejezi az Alpokban az ellenség erőinek szétzúzását és a
támadást déli irányba kifejlesztve szétzúzza az ellenség erőit Észak- és Közép-Olaszországban, ezzel pedig Olaszországot kapcsolja ki a háborúból170. Ismeretes, hogy magyar részről a
169

in: Hadtörténeti Levéltár (a továbbiakban: HL) 1964/I. 89 őe A MNVK. 2. Csoportfőnök felderítő jelentése 1963

170 HL 1964 /89.ő.e. „Gyémánt” gyakorlat anyaga Gyakorlat tárgya: A Magyar Néphadsereg háborúra történő közvetlen felkészítése, valamint irányítása és biztosítása a háború folyamán. Vezetője Czinege Lajos vezérezredes, a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere Ideje: 1963. Szeptember 17-20.
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Pó-síkság elfoglalásának stratégiai lépéseire Antall József, a Magyar Köztársaság első szabadon választott miniszterelnökének kiképzőtisztje is próbálta beavatni katonáit. Kevés sikerrel171.
Közel két évtizeddel a „Gyémánt” fedőnevű hadgyakorlatot követően, 1983 decemberében a genfi szovjet-amerikai tárgyalások kudarca után az SZKP főtitkára, Jurij Andropov levelett intézett a szövetséges országok pártjainak Központi Bizottságaihoz, melyben a szocializmus közös érdekeire hivatkozva kérte, hogy az amerikai rakéták nyugat-európai telepítésére válaszul a szocialista országok függesszék fel a párbeszédet a Nyugattal. Horn Gyula, az
MSZMP Politikai Bizottságának (a továbbiakban: PB) 1983. december 20-i ülésén a Külügyi
Osztály vezetőjeként az Andropov-levélben foglaltak megválaszolásával kapcsolatban a következő javaslatot tette: Magyarország iránt nagy nyugati érdeklődés tapasztalható, az olasz,
az angol miniszterelnök, a nyugat-német kancellár is jelezte látogatási szándékát. A feltehetően egyeztetett lépések hátterében a kelet-nyugati párbeszéd felújításának és megőrzésének
szándéka húzódik meg, tehát politikai-gazdasági-pénzügyi érdekek is a küldöttségek fogadását teszik célszerűvé. A PB ülésén élénk vita alakult ki a kérdéssel kapcsolatban, többen a látogatások halasztását javasolták, végül Kádár a Horn-féle javaslat elfogadása mellett döntött,
így „1984 első fele úgy vonult be a kelet-nyugati kapcslatok történetébe, hogy Magyarország
felvállalta a híd szerepét, és nagyban hozzájárult a válsághelyzet átvészeléséhez.”172 Ekkor
következett az úgynevezett „olasz ügy”.
1984. márciusában az MSZMP első titkára egy jelentést kapott a Magyar Néphadsereg
Vezérkarának Felderítő Csoportfőnökségétől. A beszámoló ismertette a budapesti olasz nagykövet Rómába küldött jelentését Szűrös Mátyással és Horn Gyulával folytatott megbeszéléséről. A megbeszélés középpontjában Bettino Craxi olasz miniszterelnök közelgő budapesti látogatása állott, amely a magyar politikusok szerint: ”történelmi jelentőségű, és azt a célt kell
szolgálnia, hogy valóban minőségi ugrás következzen be a kétoldalú kapcsolatokban.”173 A
beszámoló szerint a magyar politikusok a nemzetközi helyzetről szólva kifejtették, hogy a jelenlegi súlyos, feszültségekkel teli világpolitikai környezetben mindent meg kell tenni a tettek
révén a kölcsönös bizalom helyreállításáért. Szűrös mindezek mellett kezdeményezte olyan
közös magyar-olasz lépés megtételét, amely lehetővé teszi a szovjet csapatok mielőbbi távozását Magyarországról. A nagyköveti beszámoló megemlítette még, hogy mindkét magyar
politikus síkra szállt a Varsói Szerződés és a NATO tagállamok közötti kapcsolatok aktivizá171 Giulio Andreotti 1990 decemberében egy televíziós beszélgetés során hivatkozott Antall József emlékeire. Írásos formában lásd: Il Popolo, 1990. december
11. („La stabilità è fatto politico”). Közli: Pankovits i.m. 16. o.
172 Horn Gyula: Cölöpök Zenit könyvek, 1991. 20-21.o.
173 Horn i.m.

19.o.
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lása és erősítése mellett. Ez különösen fontos akkor, mikor Magyarország szövetségesei az
amerikai rakéták nyugat-európai telepítése miatt befagyasztották a párbeszédet a Nyugattal.
Horn szerint – így a nagykövet – „a Szovjetunió az SS-20-asok telepítésével sok hibát követett el, szinte vermet ásott magának, s megerősítette Magyarország határozottan ellenzi és továbbra is ellenezni fogja a szovjet rakéták telepítését az országban válaszul az új amerikai rakéták telepítésére.”174
Kádár a katonai felderítés anyagát elolvasva éktelen haragra gerjedt, Horn Gyulát és
Szűrös Mátyást is magához rendelte és a határozottságot messze meghaladó szavakkal fejtette
ki előttük, hogy „ebben az országban csak ő mondhat ki új külpolitikai dolgokat”, mindenki
másnak feladata a végrehajtás175.
Az 1956-os forradalom utáni külpolitikai bojkott, melynek fenntartásában Olaszországnak is tevékeny szerepe volt, a hatvanas évek elején kezdett el igazán lazulni. Míg az ötvenes
évek utolsó éveiben a kádári Magyarország külpolitikai akció rádiusza jószerivel a Varsói
Szerződés tagállamaira, Kínára és Jugoszláviára szorítkozott, addig a hatvanas évek elején a
fejlődő országokkal kialakítható kapcsolatok jelentették az első kitörési pontokat az ország
példátlan diplomáciai elszigeteltségéből: „Külpolitikai tevékenységünkben nagy jelentőséget
tulajdonítunk Ázsia és Afrika újonnan függetlenné vált országaihoz fűződő kapcsolatainknak.”176
Az ezeket a kitörési pontokat Olaszország vonatkozásában is kereső magyar politika
kulturális téren igen komolyan kezdett figyelni, az 1935-ben alapított budapesti Olasz Intézet
(l’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria) tevékenységére, működésére. A külügyminisztérium ez ügyben született feljegyzései szerint – a megfelelő átláthatóság elérése végett – biztosítani kellett az Olasz Kulturális Intézet megfelelő áttekintését, ellenőrzését, és tevékenységének szabályozását, valamint megfelelő intézkedésekkel történő ellensúlyozását. A „megfelelő
átláthatóság” elérése azért is tűnt indokoltnak a magyar fél szemében, mert már egy 1958-as
belügyminisztériumi jelentés is felrótta az intézetnek, hogy fő feladatának tekinti a magyar értelmiség „egyes csoportjainak” megnyerését, hogy utána döntő hatással legyen az egészre.
Sőt, szó szerint idézi Luciano Perselli igazgatót, aki egy jelentésében így jelölte meg ezzel
kapcsolatos feladatukat: „Tevékenységünk további célja, hogy fenn tartsuk azokat az értelmiségi köröket, amelyeket a rendszernek még nem sikerült megnyernie.”177.
174 u.o.
175 Horn i.m.
176 Kádár
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János felszólalása az Országgyűlés 1965. februári ülésszakán in: Kádár János: Internacionalizmus, nemzeti érdek Magvető Kiadó Budapest, 1976 45.o.

177 A jelentés a következő személyeket említette meg mint olyanokat, akikre számít az Olasz Intézet: Tarnóczi Áron, Grandpierre Emil, Képes Géza, Karinthy
Ferenc, Vass István, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Rába György, Mészöly Miklós. Belügyminisztérium II/2-c. alosztály, Waldhausel Ottó rendőrhadnagy ösz-
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A Bródy Sándor utcai intézet munkájának ellensúlyozásával tehát tervszerűen kezdett
foglalkozni a magyar fél, a Magyarország irányában „nem ellenséges” olasz tudósok, művészek, írók, kulturális vezetők meghívásával, vendégül látásával. Fontosnak tartotta ezen kívül
a politikailag szimpatizáns tanárok meghívását nyelvtanfolyamokra és egyetemi lektorátusok
vezetésére.178
Ugyanilyen fontosságot tulajdonítottak Budapesten az olaszországi Olasz–Magyar Baráti Társaságnak (a továbbiakban: OMBT). Az OMBT helyi képviselői egyre gyakrabban igényelték a magyar követ jelenlétét, a személyes konzultációkat, amelyek során beszámolhattak
az aktuális rendezvényekről, és tájékoztatást kaphattak a magyar kultúrpolitika szándékairól.
Simó követ, ha tehette, részt vett az ilyen összejöveteleken. Az ő idejében indultak meg a kulturális rendezvények: magyar táncegyüttesek látogattak Olaszországba, zenekarok, népi
együttesek, később írók, költők, akik Olaszországgal foglalkoztak, festők és zenészek, filmesek – akik később kezdtek már a filmvárosba, a Cinecittàba is eljárogatni –, és ezek közül sokan Magyarországra visszatérve magukkal hozták az olasz filmművészet értékeit.
Különösen nagy jelentősége volt az 1960-as olaszországi Risorgimento megemlékezéseknek és a konferenciákban rejlő lehetőségeknek. Magyarországot éppen ezért igazán neves
tudósok – Ortutay Gyula, Kardos Tibor, Koltay-Kastner Jenő, Kis Aladár, Sallay Géza, Rózsa
Zoltán – képviselték az itáliai rendezvényeken. Magyarországon is megemlékeztek a Risorgimento centenáriumáról, a programok közül az egyik legfontosabb a Magyar Nemzeti Múzeum Risorgimento-emlékkiállítása volt. Olaszországban közben az ünnepségek „Italia 61” néven tovább folytatódtak, melyekre Magyarország számos illusztrációt, dokumentumot, háttéranyagot küldött.179
Ez a nagy-nagy igyekezet azonban néha kínos pillanatokat okozott. 1961. július 20-án a
Rómából Budapestre küldött rejtjeltávirat szó szerint így fogalmazott: „Felhívom a központ
figyelmét, hogy a követségnek több ezer példányban megküldött Risorgimento-kiadvány 38ik oldalán a két lóval szántogató Garibaldit ábrázoló kép alatt ez az olasz nyelvű szöveg olvasható: Garibaldi és vezérkara. A kiadvány így egyelőre használhatatlan.”180.
Az 1960-as esztendő másik nagyjelentőségű eseménye a XVII. Nyári Olimpiai Játékok
voltak. Érdekes, hogy a játékok megrendezésének jogáért Detroit, Brüsszel, Lausanne városaszefoglaló jelentése az Olasz Kulturintézetről, Budapest 1958. november 24. in: ÁBTL 0-11566/3
178 Külügyminisztériumi irányelvek Magyarország nyugati kulturális kapcsolataira vonatkozóan. Irányelvek kulturális kapcsolataink alakításához a kapitalista
országokkal. Budapest, 1960. július 22. MOL XIX-J-l-k 005529/1960. Géppel írt másodpéldány Közli: Zárt, Bizalmas, Számozott Tájékoztatáspolitika és cenzúra
1956-1963 (szerk.:Cseh Gergő Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit) Osiris Kiadó Budapest, 1999 p. 470.
179 Pankovits
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in kívül a magyar főváros Budapest is pályázott.
A római olimpia mindkét felet fokozottabb aktivitásra kényszerítette. Mind a magyar,
mind az olasz illetékes szervek igyekeztek is élni a kínálkozó lehetőséggel. A római konzuli
munka során a diplomáciai testület több olyan magyar származású olasz állampolgárral került
kapcsolatba, akik ügyes-bajos dolgaik (iratok, igazolások, bizonyítványok) magyarországi beszerzésében kértek segítséget. Természetes, hogy az államvédelem számára a legtöbbet azok
az esetek ígértek, amelyekben megállapítható volt például, hogy „ […] feleségének rokonain
keresztül érdekes rokoni és baráti kapcsolatokkal rendelkezik. Feleségének egyik testvére
olasz tengerész alezredes, aki Nápolyban teljesít szolgálatot, másik testvére őrmesteri rangban
a Brignoli NATO parancsnokság bárjának vezetője, egyik leánytestvére egy amerikai őrnagy
felesége, aki jelenleg Nyugat-Németországban teljesít szolgálatot. Feleségének unokatestvére
– akivel személy szerint is jó barátságban van – Luigi Gallo, a római pályaudvar postaállomásának osztályvezetője, kimondottan baloldali, pártonkívüli.”181.
Ezekben az esetekben a magyarországi ellenőrzés mellett felhasználták az olimpia alatt
megszerzett tapasztalatokat. De az első kedvező benyomások, és az együttműködésre való
minden hajlandóság ellenére a magyar államvédelem óvatosabbá vált, amikor ugyanarról a
személyről egy olimpia alatti jelentésben ez állt: „[…] elmondotta, hogy az olasz rendőrség
több esetben felkérte arra, hogy a Nápolyban élő magyarokat tartsa ellenőrzés alatt, ő azonban
azzal a kifogással, hogy nem tud magyarul, visszautasította ezt az ajánlatot. Állítása szerint
20 éve Nápolyban él, ez az állítása azonban nem valószínű, mert több esetben előfordult,
hogy nem ismerte ki magát Nápoly utcáin. Az olasz rendőrséggel való kapcsolatára enged következtetni, hogy egy alkalommal az utcán egy rendőrezredest vigyázzállásban üdvözölt.”182.
Majd pedig eltekintett az alkalmazásától, mert „Társszervünk jelentése alapján az ellenséges
elhárítás embere. Anyagilag megbízhatatlan, sőt szélhámos … tippként való foglalkoztatását
nem javasoljuk.”183.
Ám a „másik oldal”, vagy a kommunista rendszerrel élesen szemben álló olaszországi
magyar emigráció sem maradt tétlen az olimpiai játékok ideje alatt. Az előzőekben már megismert olaszországi magyar diákszövetség, mely minden alkalmat megragadott, hogy akár a
jelenlétével tiltakozzon a kommunista Magyarország ellen, az 1960-as olimpia alatt sátortábort szervezett, ahol minden magyar, akinek sikerült nyugatra menekülnie ingyen szállást kapott, és kosztot. Vőlegények, mennyasszonyok találkoztak, megszervezték a vatikáni esküvő181 ÁBTL 3.2.4.

K-302 „Katona” Jelentés Dr. Nyiri László ügyében, Róma 1961. január 6.
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ket, hogy kaphassanak rögtön útlevelet. Az olimpiai faluban újságokat terjesztettek a magyar
delegáció tagjai között. Egyszer-kétszer verekedésre is sor került a biztonsági emberekkel.
Mivel akkoriban egy delegációban külföldre érkező magyar számára csoportos utazások, városnézések tulajdonképpen kötelezők voltak, és mindenkit biztonsági emberek kísértek, a diákszervezet aktivistái az olasz szervezőktől információkat szerezve szervezték meg, hogy le
tudják „léptetni” azt, aki ezt akarta. Utána pedig ők mentek el a szállodába, ahol egy-két ezer
lírát adtak a portásnak, aki a megadott szobából lehozta az összekészített bőröndöt, amit az
olaszországi magyar diákszervezet tagjai tovább vittek a gazdájának.184
A magyar külpolitikai kiútkeresés stratégiájának másik fontos eleme volt a propaganda,
ami miatt a hatvanas évektől egyre gyakoribbá vált a különböző olasz újságíró-delegációk fogadása. E sajtópolitikai offenzívát egy Marosán Györggyel készült hosszabb beszélgetés nyitott meg 1960 novemberében. A beszélgetés házigazdája eredetileg Kádár János lett volna,
Marosán csak távollétében helyettesítette az MSZMP KB első titkárát. Marosán György interjúra való kijelölésében kommunikációs képességein kívül szerepet játsz(hat)ott az is, hogy az
év elején Rómában részt vett az OKP IX. Kongresszusán (1960. január 20. – február 4.). Az
interjú során az általános magyar helyzettel gazdasági sikerekkel és problémákkal, valamint
az életszínvonal alakulásával kapcsolatos „marosáni” gondolatok185 után természetesen az
1956-os forradalom is szóba került:
„Itt van 1956. Hiba volt Magyarországon 1956 előtt? Bizony sok hiba volt. Mégis mikor
külföldi újságírók megkérdezték: Kádár és Maga egy kérdőjel, mindkettőjüket halálra ítélték,
hogyan kerültek mégis ugyanarra a vonalra? Mit lehet erre válaszolni? – tette föl a kérdést
Marosán – Minden ember életében felvetődik nehéz helyzetben a kérdés: a barikád melyik oldalán áll? Harminckilenc éve vagyok szervezett munkás. Nem születtem munkás családból.
Az apám és az anyám tanítók voltak. Mit csináljak? Csak azt tehettem, amit 1956-ban csinálhattam. Hibák nem fognak többet előfordulni, arra mi majd vigyázunk. A kommunisták csak

184 Csete

Örs interjúja Dr. Pintér Lajossal

185 Az életszínvonallal kapcsolatban például elmondta: „Soha Magyarországon annyi elegáns nő nem volt, mint most. Menjen el egy textilgyárba, nézzen meg
egy munkásnőt. A gyárban a mérnök elegánsabban öltözik, mint én. […] Magyarországon csökkent a liszt- és a kenyérfogyasztás. Mond ez valamit? A hús, tojás,
stb. fogyasztás emelkedett. A régi vezetésnek volt egy alapvető hibája: sok jó mellett csinált egy csomó hibát. Például olyat, hogy nem hozott be narancsot, banánt. Most van narancs, mandarin és banán. De az emberek a jonatán almát jobban szeretik ... Nézze meg ezt a szép almát. Ez a mi aranyunk, a jonatán. A világ
legjobb almája. Homokos területen terem. A fagy elvitte a felét. De nekünk nemzetközi szerződéseink vannak, amelyeket teljesíteni kell. És mi leszállítjuk a vál lalt mennyiséget. Mit mondanak erre az emberek? Disznóság, nem lehet almát kapni. Mit csináljunk velük, becsapjuk őket? Mi lesz az almával? Esznek narancsot
és banánt.” in: Vincze István feljegyzése, 1960. november 28-án Marosán elvtárs fogadta a hazánkban tartózkodó olasz újságírókat. A beszélgetésen jelen volt
Haynal Kornél, az MSZMP KB agit-prop osztályának munkatársa és Vincze István a Külügyminisztérium Sajtóosztályának helyettes vezetője. In: MOL 288
f./32/1960/15ő.e./44-70
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egyszer követnek el hibát, másodszor nem ismétlik meg. És milyen a mi rendszerünk? Ha valaki az országot ismeri és megnézi, látja, hogy ezt a rendszert nem lehet szuronyokkal fenntartani. Lehet a bányásznak annyi szenet adnia, amennyit most nálunk ad, ha a háta mögött ott
állnak fegyverekkel? Átmenetileg lehet, csak abból nem az jön ki, ami itt van... Külföldi újságírók által feltett kérdések között szerepelt egyszer, hogy hány embert végeztettünk ki.
Münnich elvtárs dokumentálta a kivégzettek névsorát. Izgatottan vártuk, hogy mi lesz. Az újságírók mindenről írtak csak erről nem. Mert ezt megírni külföldön nem jó. Miért nem hozzuk nyilvánosságra mi ezt a névsort? Mert ez nekünk sem jó. De tudják, mi történik, ha elengedjük az ellenforradalom leverése után a vörös terrort? ... Mi nem engedtük el?...Az ország
szilárd, politikailag elérkezett az amnesztia ideje.”186 Az első, az 1959-es közkegyelmet „a
gyors politikai és gazdasági konszolidáció” tette lehetővé. 1960. április elején újabb részleges
közkegyelemre került sor a „felszabadulás 15. évfordulója alkalmából”.
Marosán konkrét és az olasz belpolitikát is érdeklő ügyekre is kitért a beszélgetés későbbi részében. Ilyen volt az amnesztia kérdése, vagy Déry Tibor sorsa, az író letartóztatása
és elítélése, amely, mint láttuk hatalmas indulatokat okozott az olasz szellemi élet baloldalán:
„Amnesztia? Miért csak Dérynek és másnak nem? Nálunk is vitatkoznak ezen. Volt, aki
azt mondta: Déry? Helyes. Volt, aki azt mondta: Farkast is ki kell engedni. Volt, aki itt nálam
verte az asztalt és azt mondta: Őrült vagy. Ezt még egyszer kiengeditek? Déryt kiengedjük.
Őt igen, másokat nem. Mert megint fogunk amnesztiát csinálni, senkit sem etetünk benn, 2-3
év múlva ki fogunk engedni mindenkit. Az az ember is kinn van, aki engem agyon akart lőni
itt a sarkon 1956-ban. Hogyan kell igazságot tenni? Át kell adni a múltnak Déryt is és Farkast
is, Nagy Imrét és Rákosit is.”187. Ezen a ponton szólt közbe az olasz küldöttség egyik tagja,
Andrea Rapisarda, a római Il Messaggero politikai rovatának vezetője, aki megkérdezte, hogy
az előbb említett személyek politikai felelőssége gyakorlatilag azonos volt-e.
Marosán az újságírónak adott válaszában leszögezte: „Mit gondol, ha Déry politikailag
győz, mi történik velem? Nem vittek volna bíróság elé, hanem a sarkon agyonvertek volna.
Nem teszik fel a kérdést? Nézzen utána mi történt 1919-ben, kérdezze meg Nennitől, mi történt a fasiszták hatalomátvétele után Olaszországban. Amnesztiát adnak, meghatározott keretek között, de se Farkasnak, se Dérynek nem törölték el a büntetését. Ez a kormány nagylelkű.
Tessék kimenni az életbe, nézzenek körül. Mindenki el van helyezve, velem másképp bántak
volna.”188.
186 u.o.
187 u.o.
188 u.o.
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Az olasz újságíró delegációk fogadásánál természetesen elsődleges szempont volt, hogy
a tudósító vagy tudósítók a „baráti” médiában tevékenykedjenek. Az ilyen delegációk Magyarország legfontosabb ipari- és mezőgazdasági üzemeibe, sőt akár a magyar-osztrák határsávba is ellátogathattak riportokat, beszámolókat készíteni.
Voltak azonban kivételes esetek is. Különleges jelentőségű volt például Indro Montanelli, aki az Il Paese Sera című kommunista lapban tett nyilatkozatában kijelentette, hogy szívesen újból Magyarországra jönne. A külügyminisztérium, a római magyar követséggel
együtt javasolta Montanelli magyarországi látogatásának megszervezését, sőt azt is, hogy itt
tartózkodása alatt Kádár Jánossal is találkozhasson, azonban ez a látogatás végül is elmaradt.
Enzo Biagi szerencsésebb volt a La Stampa című lap képviseletében. A 2007 novemberében
Milánóban elhunyt neves zsurnaliszta számára vendéglátói gazdag budapesti programot szerveztek. A Legfelsőbb Bíróság megtekintése után ellátogatott a Kerepesi temetőbe, ahol – mint
a látogatásáról szóló jelentés fogalmaz – „… Rajk László (eredeti szövegben elvtárs, László
név utólag tollal odaírva - A.G.), valamint az 1956 őszén elesettek sírját akarta megnézni.
[…] igen tájékozott volt […], újságíró társai már pontosan tájékoztatták őt előre, hol találhatja
ezeket a sírokat. „Ezt követően a Központi Házasságkötő Terem, a III. sz. Sebészeti Klinika
és a Magyar Néphadsereg Színháza következett. A Szent István körút 14-ben találkozott vezető színészekkel, így többek között Ruttkay Évával - „Biagit főleg kereseti viszonyai érdekelték” – és a főrendező Várkonyi Zoltánnal, akitől megkérdezte, hogy „a párttag művészek
előnyben részesülnek-e a többiekkel szemben”. Várkonyi azt válaszolta, hogy ő maga sem
párttag, csak pártonkívüli bolsevik. Biagi kérdésére – aki igen meglepve fogadta ezt a kijelentést –, hogy ha egyetért a párttal miért nem lép be, Várkonyi azt válaszolta, hogy ha ő a párt
tagja volna, kötné őt a pártfegyelem. Vagyis ha a párt egy határozatot hoz és azt a többség, elfogadja, neki azt végre kellene hajtania akkor is, ha nem ért vele egyet. Így viszont továbbra
is bírálhat és nem köteles olyan nézeteket is magáévá tenni, amelyekkel nem ért egyet.[…]
Várkonyi megemlítette, hogy ismeri Kádár elvtársat. Biagi erre igen élénken érdeklődni kezdett, hogy milyen ember, jár-e színházba, olvas-e könyveket, milyen kedvtelései vannak. Várkonyi idézte a „Kormos ég” bemutatója alkalmából lezajlott vitát és azt, hogy Kádár elvtárs
helyeselte a darab irányvonalát, miután felesleges most olyan kijelentéseket adni a kommunisták szájába, amelyeket akkor nem mondtak el. Ne akarjuk úgy bemutatni a kommunistákat,
mintha 56-ban mindent pontosan tudtak volna, pedig akkor éppen elég nagy zűrzavar volt és
az okos emberek sem voltak elég okosak. Várkonyi még egy vadásztörténetet is elmesélt,
hogy bebizonyítsa, hogy Kádár elvtárs mennyire nem szereti a hízelkedőket. Biagi nagyon el
volt ragadtatva Várkonyitól, igazi európainak, nagy művész egyéniségnek nevezte. […] Bia76

gi, budapesti tartózkodása után benyomásait összegezte: „Magyarországon már sokkal szabadabb az élet, sok engedményt tettek az értelmiségiek felé; a népi demokratikus országok között Magyarország az, ahol a legtöbb »szabadság« van. Ennek ellenére – mondotta -, ő »nem
tudna ilyen országban élni.« 189
Az ország köré vont külpolitikai bojkott oldásában elért részleges eredmények azonban
hiábavalók voltak, hiszen a Magyar Népköztársaság mindaddig nem tekinthette magát a nemzetközi közösség teljes jogú tagjának, amíg a magyar ENSZ-delegáció mandátumát, egy
1957-ben hozott döntés értelmében, függőben tartották.
Az 1958. szeptember végén római állomáshelyére megérkező új magyar követnek tehát
az egyik legfontosabb feladata éppen az volt, hogy érje el az olasz vezetésnél, Fanfani miniszterelnöknél, hogy ha már az olasz ENSZ-delegáció az 1959. szeptember vége felé kezdődő
ENSZ ülésszakon nem hajlandó a magyar-ügy napirendre tűzése ellen szavazni, legalább tartózkodjon a szavazástól. Mikor Simó a magyar kormány ebbéli kérését közölte az olasz kormányfővel Fanfani kímért távolságtartással válaszolt:
„Közölte, hogy miként az számomra is ismeretes – emlékezett vissza a magyar követ –,
Olaszország egy másfajta szövetségi rendszerhez tartozik, mint Magyarország. Miként ez a
szocialista országok közösségében is szokásos, a legfontosabb nemzetközi kérdésekben előzetesen egyeztetik álláspontjaikat, és a nemzetközi fórumokon ezzel az egyeztetett állásponttal közösen lépnek fel. Így Olaszország, mint a NATO tagja, kötelességének tartja, hogy a
NATO tagállamokkal közös álláspontra helyezkedjék az említett magyar kérdésben is. Ilyenformán tehát a magyar kormány ezirányú kérésének eleget nem tehet.”190.
Simónak – visszaemlékezése szerint – hosszas érvelés után sikerült valamelyest enyhítenie az olasz miniszterelnök álláspontján, mert nem sokkal később Fanfani már így vélekedett:
„Követ úr! Én elfogadom az Ön érvelését. Önnek valóban igaza van. Az ún. magyar kérdés
valóban nem volt soha fontos, nemzetközi kérdés és napjainkban már igazán csak a nemzetközi feszültség fenntartásának célját szolgálja. Én elvileg elfogadom az Ön kormányának javaslatát, és ígéretet teszek arra, hogy a legközelebbi ilyen nemzetközi egyeztető megbeszélésünkön javasolni fogom a kérdésnek a napirendről való levételét. Egyebet most Önnek nem
ígérhetek. A fentiekről természetesen kérem, hogy mielőbb tájékoztassa Kormányát.”191.
Fanfaninak azonban ezt nem sikerült elérnie. Washington ebbe akkor még nem ment
bele. Olaszország számára idővel a magyar ügy kezdett egyre kevésbé fontos lenni. 1960 no189 Kohut Györgyné jelentése Enzo Biagi, olasz újságíró, a La Stampa c. lap tudósítójának magyarországi tartózkodásáról 1960. november 14. in: MOL XIX-j-lk Külügyminisztérium – Olaszország Adminisztratív iratok 1945-1964 16. doboz/15b
190 PIL
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vemberére a római követségen működő rezidentúra már pontos információkkal rendelkezett
az olasz külügyminisztérium álláspontjáról: „[…] az olasz külügyminisztériumot nem érdekli
a magyar kérdés, kezdeményező lépéseket ebben a kérdésben ők – és az olaszok – nem kívánnak tenni. Ha a kérdést mégis napirendre tűznék és szavazásra kerül a sor, akkor – mint szövetségesek – természetesen az Egyesült Államok álláspontja mellett szavaznának. […]”192.
A magyar mandátum ügyében lebonyolított szavazásoknál lassan, de folyamatosan módosultak az arányok193 a magyar kormány javára, így előrelátható volt, hogy csak idő kérdése
és nemsokára már nem lesz meg a „magyar kérdés” napirenden tartásához szükséges kétharmados többség. A magyar ENSZ-mandátum függőben tartását szorgalmazó Egyesült Államok mindenképpen szerette volna elkerülni, hogy javaslata esetleges leszavazásával kínos
presztízsveszteség érje, a magyar kormányzat pedig belátta: korántsem másodrendű fontosságú, hogy az ENSZ-beli helyzetének rendezésével mikor áll helyre az ország nemzetközi cselekvőképessége. Nem maradt más megoldás, mint a magyar-amerikai viszonyok előzetes rendezése. 1962 őszén adták át az amerikai külügyminisztériumban a magyar ügyvivőnek azt a
nem hivatalos emlékeztetőt, amely már tartalmazta az Egyesült Államok és Magyarország közötti megegyezés feltételeit. A pro memoria szerint az USA a forradalom miatt elítéltek és bebörtönzöttek szabadlábra helyezését kívánja. Cserében kezdeményezőleg lép majd föl a Világszervezetben a magyar fél hátrányos helyzetének megszüntetése érdekében. Mind a magyar, mind az amerikai oldal tartotta szavát. Magyarországon az 1963 márciusi közkegyelmi
rendelettel minden politikai elítélt amnesztiában részesült, az USA pedig tevőlegesen közreműködött abban – és ez Magyarország külpolitikai elszigeteltségének végét, a külpolitikai
mozgástér bővülésének kezdetét jelentette –, hogy 1963 folyamán deklarálták azt az ENSZhatározatot, amelynek értelmében többek között Magyarország ENSZ-tagságát is helyreállították.
A bojkott végét jelezte az is, hogy ugyanebben az évben Nagy-Britannia, Franciaország
és Belgium, 1964-ben pedig Svédország, Svájc és Kanada mellett az Olasz Köztársaság
(1964. május 4.) is nagyköveti szintre emelte Magyarországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatát.

192 ÁBTL 3.2.4.
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K-439 Angelo Ranzini „Ascher” ügye. Toldi Géza jelentése, 1960. november 17.

1958-ban a mandátum függőben tartására vonatkozó javaslatra 61 ország igennel, 10 ország nemmel szavazott, 10 ország, pedig tartózkodott. Négy évvel ké-

sőbb, 1962-ben a javaslat már csak 43 igenlő voksot kapott, 19-en ellene szavaztak, és már 34-en tartózkodtak. in: Fülöp Mihály-Sipos Péter i.m. 432. o.
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2.3 „Tényleg a magyarok kommunisták?”, avagy olasz „polgári” sajtó Magyarországról
1961-ben

A magyar politikai vezetés 1961-ben kellő önbizalom és erő birtokában elérkezettnek
látta az időt, hogy a „baráti” újságírók után a rendszerrel nem, vagy nem feltétlenül azonosan
gondolkodó, szimpatizáló zsurnalisztákat is vendégül lásson az országban, így történhetett,
hogy öt esztendővel a forradalom után több olasz „polgári” újságíró járt Magyarországon. A
meghívottak nagy része fél évtized elteltével tért vissza Magyarországra, tehát alkalmuk volt
az elmúlt évek változásait személyesen megtapasztalni. A látogatásuk során többek között
felkeresték a Külügyminisztériumot, a Magyar Újságírók Szövetségét, az IBUSZ-t, a Malév-et. A magyarországi benyomásaikból, félhivatalos beszélgetéseikből született cikkekről,
írásokról a magyar Külügyminisztérium Sajtóosztályának bizalmas lapszemléje is részletesen
beszámolt194.
A továbbiakban elsősorban ennek a bizalmas lapszemlének az anyagait felhasználva
elemezzük a hatvanas évek elejétől tapasztalható enyhülés következményeként Magyarországra érkezett olasz újságírók az országról szóló általános, gazdasági és politikai tárgyú írásait.
Az általános Magyarországról és az ország lakóiról szóló elemzéseket, egy ma már nem
létező, egykoron torinói alapítású lap, a La Gazzetta del Popolo195 firenzei származású tudósítójának, Paolo Cavallinanak írásával kezdjük. Cavallina autentikus közép-olasz véleményként
jegyezte meg, hogy a „magyarok olyanok, mint a nápolyiak: zenével és énekléssel kábítják
magukat”196, majd a tradicionális magyar-olasz barátságra utalva hozzáfűzte: „a magyarok
szeretete az olaszok iránt ösztönös és mély, ezt a mély barátságot talán a velenceieknek köszönhetjük, akik tisztelettudó és szimpatikus ellenségek voltak, vagy ki tudja, mi más okból,
tény az, hogy az emberek, mint kedves, ismerten gazdag és gyermeknélküli rokont fogadnak
bennünket: ez a szeretet, akaratlan némasága ellenére, hasznos némileg, valóban bizalmasságra ösztönöz”197.
Hasonló véleményen volt a Tribuna Illustrata című képes magazintól Carlo Barbieri,
aki azonban azt is hozzátette, hogy az olasz dolgok nemcsak a kultúrembereket, hanem a min194

„Az olasz polgári sajtó Magyarországról /1961. november-december/ a Külügyminisztérium Sajtóosztályának bizalmas lapszemléje MOL XIX-J-1-k- Olasz-

ország 15/b-004847/1961 16. d. (a továbbiakban: MOL XIX-J-1-k-15/b-004847/1961 16. d.)
195 1848.

június 16. – 1983. december 31.

196 Paolo
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dennapi embert is érdeklik. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy Magyarországon az
olasz nyelvet tanítják az egyetemeken (három tanszéken, kettő Budapesten és egy Szegeden
van) és 80 középiskolában. Vagy pedig egy hétköznapi példa: az olasz újságírók rövid bemutatkozó mondat egy-egy beszélgetést megelőzően: „olasz sajtó” [stampa italiana] egy olyan
prezentáció, mely zárt ajtókat is bűvösen megnyithat. De főleg az a meglepő – tette hozzá a
Tribuna Illustrata tudósítója –, hogy az utcán az emberek megállnak, mert olaszul hallanak
beszélni, s szívélyesen, rokonszenvvel szólnak, néha egy város, egy labdarúgó vagy költő nevét említve.198
Barbieri szerint Budapest tulajdonképpen nem, vagy csak alig változott. „Nagy és szép,
rendezett és nyugodt nyugati főváros benyomását kelti mindenkiben, aki először látja vagy
aki a háború és a polgárháború után először látja ismét.” Csodálatosak a főutak, a terek és a
parkok. Pest masszív épületei és a dombos Buda alkotják a fővárost, ahol kívülről minden a
régi vagy majdnem ugyanaz. Meglepetésre ad okot, hogy kevés az autó, parkolási lehetőség
van bőven. A szórakozási lehetőségek is ugyan olyanok, mint régen: „Voltam néhány éjjeli
mulatóban. A legnevezetesebb nincs messze a November 7. tértől, amelyet azelőtt Mussolini
térnek hívtak.”199.
A magyarokban azonban nem múlt el nyomtalanul az elmúlt öt esztendő: „A magyar
kormány vendégeként járom a várost a többi olasz újságíróval egyetemben: figyelem az embereket, nyomok után kutatva, amiket nem nehéz felfedezni. A legtöbb magyar csak sejteti félelmét azáltal, hogy lesüti szempilláit, nézése mélyrehatóvá vagy menekülővé válik, vagy a
legegyszerűbb beszélgetés közben váratlanul, konokul témát változtat.”200. Az elnyomás és a
korlátozott szabadság lehelete a Budapestre érkezett olasz zsurnalisztákat is megérintette, mikor a magyar fővárosban élő olaszokkal találkoztak. Egyikük házában „ártatlan dolgokat beszéltünk az összeesküvők halk hangján és időnként barátunk az ablak függönyéhez lépett és
kinézett az utcára. Ellenőriznek bennünket – mondta nekünk a carbonarik hangsúlyával –, de
nem baj, már megszoktam. És megivott egy pohár vermutot.” – számolt be később a La Gazzetta del Popolo.
A magyarokkal kapcsolatban az olasz újságírók általános- és záró következtetésként jegyezték meg tudósításaikban: a magyar olyan nép, amely mindig magához tudott térni a csa-
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pások után, most úgy tűnik belenyugodott sorsába. Az új rendszerben ugyan, de igyekeznek
élni és tovább fejlődni.
És végül egy érdekesség a magyar fiatalságról és a magyar oktatási rendszerről: azon az
olasz tudósítók sem csodálkoztak, hogy Magyarországon valamennyi középiskolában kötelező idegen nyelv az orosz. Ez természetes „nem is lehetne másképpen, ezt könnyű kitalálni”201.
Azt azonban, hogy melyik a másik idegen nyelv, amit a diákok választhatnak az oroszon kívül, már nehezebb kitalálni. „Ki hinné? A középiskolások második idegen nyelvként mindenekelőtt és körülbelül egyforma arányban, az angolt és a latint választják.”202 A latin akkoriban Magyarországon sokkal inkább „beszélt” nyelv volt, mint az újlatin nyelvet beszélő
Olaszországban. Az is előfordult, hogy egy külföldi és egy magyar ember, ha nem találtak közösen beszélt modern nyelvet, viszonylag könnyen megértették egymást latinul. Corradi, a
Corriere della Sera tudósítója személyes emlékeit is felidézte: „Sosem fogom elfelejteni azt a
párbeszédet, amelynek vagy öt évvel ezelőtt a felkelés idején voltam tanúja. A beszélgetés
Guglielmo Zucconi, a Corriere d’Informazioni akkori magyarországi tudósítója és egy diák
között folyt le Győr város főterén, egy zajongó tömeg közepette. A diák megszólította Zucconit és így szólt hozzá: »Pannonia in arma consurrenta est!« »Laetus sum.« felelte Zucconi
majd megkérdezte: »Ubi sunt sarmatici milites?« »In silvis«, válaszolta a diák.”203
A magyar lakosság általános gazdasági helyzetét taglalta a La Stampa című lap hosszú
tudósításában, aminek már bevezető sorai is meglehetős pontosságról és helyes tájékozódásról tesznek tanúbizonyságot a magyar viszonyokat illetően: „A társbérlet aktuális probléma, a
televízió a jólét jele, egy kis gépkocsi tulajdonosának lenni kiváltság. Az egyenlőtlenségek
enyhültek, de nem szűntek meg. Az élelem olcsó és a kereslet elegendő a legfontosabb szükségletek kielégítésére. A ruházkodás és a legfontosabb luxuscikkek árai gyakran elérhetetlenek.”204. Magyarországon a televízió előfizetési díj magasabb, mint Olaszországban, a lakászsúfoltság pedig majdnem kétszerese a két északi olasz iparvárosban, Milánóban és Torinóban tapasztalhatónak. Az átlagos egyéni kereset évenként átszámítva megközelíti a 300
ezer lírát: nem kevés, de nem mond semmit arról, hogy van ez elosztva, és hogyan van felhasználva. Az sem ér sokat, ha az árakat olasz pénzre fordítjuk le – tette hozzá önkritikusan a
tudósító –, hiszen a forint hivatalos árfolyama 53 líra. A szabad árfolyam 18 líra, a turisztikai
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árfolyam pedig 26 líra. Ez a legutóbbi az, amely leginkább irányadó. Magyarországon a létfenntartási költségek valamivel alacsonyabbak, mint Olaszországban, de éppen azok a fogyasztási cikkek a legdrágábbak Magyarországon (autó, háztartási gépek, ruházati, háztartási
cikkek), amelyek Olaszországban elterjedt szükségletet jelentenek.. Az egyenlőtlenség kevésbé feltűnő, mint Olaszország szerte, mégis a nehezen kiértékelhető jelekből a látszólagos egyformaság mögött is lehet érezni. Végül pedig a minden olaszt élénken foglalkoztató kérdéssel,
az adózással kapcsolatban hozzátette:
„Képtelenség összehasonlítást tenni a magyarok által és a nálunk fizetett adók között. Itt
az adózás jelentéktelen: 36 forint fix levonás havonként a segély és nyugdíjalapra, a 3% jövedelemadó, amely a szabadfoglalkozásúaknál csökkenhet vagy pedig egészen 7%-ig emelkedhet, adó a törvény által engedélyezett kis ingatlanokra (egy ötszobás lakás, egy 13 hektárt kitevő birtok).”205.
A Corriere della Sera szerint mindent egybevéve a fizetések és a létfenntartási költségek közötti arány nehezen viselhető el. Magyarországon a közel tizenöt esztendős kommunista gazdálkodás után rosszul élnek. Sokkal rosszabbul, mint általában Európa nyugati országaiban. Természetesen az összehasonlításból ki voltak zárva egyes nyugaton már széles körben
elterjedt tartós fogyasztási javak, mint például a személygépkocsi – amely Magyarországon
akkor gyakorlatilag ismeretlen volt – és a háztartási gépek, melyek csak pár éve voltak kaphatók206. Folyó év december 13-án került sor arra a találkozóra, amelyen a külpolitikai nyitás érdekében Vályi Péter, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese fogadta a nyugati újságírókat.
Arra az olasz kérdésre, hogy a magyar külkereskedelem milyen arányban oszlik meg a szocialista és a nyugati országok között, Vályi kijelentette: „…a magyar külkereskedelem 70%-a a
szocialista táborral folyik, míg a fennmaradó 30%-a a többi országoknak van fönntartva. De
ennek ellenére a magyar kormány kívánja a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését néhány
nyugati országgal is, és Olaszország neve gyakran szóba kerül…”207.
Magyarországon a kollektivizálás, a mezőgazdaság szocialista átszervezése 1948–1961
között két nagyobb szakaszban zajlott le, melynek során az ország területének 93%-a vált állami vagy szövetkezeti tulajdonúvá. Az 1961-ben Magyarországra látogató olasz újságírók tehát frissen és napi aktualitással tudtak beszámolni az e téren bekövetkezett változásokról. A
különböző termelőszövetkezetekben tett látogatások után az olasz tudósítókat fogadta maga a
földművelésügyi miniszter, Losonczi Pál is, akiről a Corriere della Sera így írt: „…egyenesen
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a földekről jön, még rövid idővel ezelőtt egy termelőszövetkezet elnöke volt. Bár nem osztjuk
mindenben a nézetét, de bizonyos szimpátiát érzünk iránta parasztos egyszerűsége miatt”.
1956-ban, a forradalom idején a termelőszövetkezetek nagy része feloszlott: nem lettek nagyon népszerűek és gazdaságilag sem voltak nagyon jövedelmezőek. Adódott a kérdés az
olasz újságírók részéről: „Hogyan lehet, hogy a kormány e tapasztalat ellenére mégis úgy
gondolta, hogy elveszi a parasztoktól a földet?”208.
A szakminiszter válaszában kifejtette, hogy 1956-ban megítélése szerint azért oszlottak
fel a termelőszövetkezetek, mert „…külföldről visszatértek a régi nagybirtokosok ügynökei,
így a parasztok siettek visszavenni a földet, nehogy elvegyék tőlük. Ezen kívül azokban a napokban kinyitották a börtönöket, és vidéken rablók és mindenféle bűnözők garázdálkodtak.
Engem is mint szövetkezeti elnököt letartóztattak.”.209 Íme néhány adat, amit Losonczi Pál
közölt: a vidéken 43 ezer traktor működik, míg a háború előtt 7000 volt, és 1958-ban is csak
alig 23 ezer. Az átlagkereset, terményekkel együtt, személyenként minden szövetkezeti tag
részére évenként 8.200 forint – alig több, mint 200.000 líra210.
Nyilvánvaló volt, hogy egy ehhez hasonló politikai vizitáció alatt egész egyszerűen nem
lehetett megkerülni a politikai kérdéseket, pláne nem az öt évvel ezelőtti magyar forradalom
problematikáját, annál is inkább, hiszen az 1961 novemberében és decemberében Magyarországon jártak jó része már 1956-ban a forradalom alatt is tudósította lapját.
Hat évvel az események után jól látható, hogy Kádárnak mindent elölről kellett kezdenie, nehogy újból kirobbanjon valami. Magyarországon még elméletben sem fogadják el a
közös platformot, hogy onnan haladjanak a közös nevező felé211, és továbbra is istenhívők az
emberek.212 A magyar vezetőkkel készített interjúkból kiderült, amit eddig is tudtak Olaszországban. A kommunista párt – úgy az olasz, mint a magyar MSZMP – a sztálinista módszerrel dolgozó vezetőkben, a rossz gazdasági körülményekben, és a külső propaganda és agitátori tevékenységben jelölik meg a forradalom kirobbanásának fő okait. Nem kevésbé ismert
érv: „A Nyugat nem veszi tudomásul, hogy az ellenforradalom győzelme Magyarországon a
középkori helyzetet állította volna vissza.”213. Budapest nagy, szép, rendezett és nyugodt nyugati főváros benyomását keltette az idelátogató újságírókban. Egyre kevésbé szembetűnők a
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második világháború rettenetes pusztításai, az öt esztendővel ezelőtti harcok nyomait is igyekeznek eltüntetni.
Ám az sem kerülhette el az olasz zsurnaliszták figyelmét, amit Francesco Mattioli, az Il
Popolo képviseletében így fogalmazott meg: „A legtöbb magyar csak sejteti félelmét azáltal,
hogy lesüti szempilláit, nézése mélyrehatóvá vagy menekülővé válik, vagy a legegyszerűbb
beszélgetés közben váratlanul, konokul témát változtat.”214 Magyarország ma nem derűs ország, de ugyanakkor – vélte Paolo Cavallina A magyar kommunisták készen állnak az elhunyt Nagy Imre rehabilitálására című írásában – azt sem lehet mondani, hogy nem tud mosolyogni. Magyarország a maga útját keresi, túl sokat csalódott és szenvedett ahhoz, hogy
csak a reményben bízzon215.
Azt már a szocialista Avanti!216 tette hozzá, hogy a forradalom után öt évvel az embernek az a benyomása Magyarországról, mintha a kormány és az ország között valamilyen
csendes egyezség jött volna létre, hogy a legközvetlenebb és a legalapvetőbb szükségleteket
ki lehessen elégíteni. Mindezt inkább fegyverszünetnek, mint békének lehetne nevezni.217 Az
Italiamondo című lap pedig az alábbi összefoglalót adta Magyarországról és a magyar ’56ról: „Magyarországnak magában véve nincs nagy helye a nemzetközi porondon.[…] Budapest mindig gyönyörű főváros volt, a kultúra és a civilizáció egyik központja. Ma azonban,
amikor a világot a politika és a technika uralja, az olyan kis országok sorsa, mint amilyen Magyarország (kb. 10 millió lakosa van), nem a főszereplők sorsa. […] Magyarországnak azonban sikerült a főszerepet játszani akkor, amikor egy nagylelkű lendülettel megkísérelte érvényre juttatni a szellem és a kultúra értékeit a politika és a technika fojtogató hatásával
szemben. Ma öt éve az összes nyugati városok utcái tüntető fiatalokkal teltek meg, akik a Rákosi-rendszer ellen felkelt magyar hazafiakkal fejezték ki szolidaritásukat. A Nyugat nem tudott mást adni, mint szóbeli szolidaritást és tiltakozást (még ha őszinte is volt), hiszen ez volt
a hidegháború „logikája”. Magyarország azonban, történelmének ezzel a hősies lapjával tért
vissza, és elismerést vívott ki mind a kommunista világ belsejében, mind a nyugatiak szemében.”218.
A magyar Külügyminisztérium Sajtóosztályának meghívása eredetileg nem tartalmazta
a magyar egyházi méltóságokkal való találkozást, ennek ellenére a Külügyminisztérium még214 Francesco Mattioli i.m.
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is eleget tett az olasz kérésnek: 1961. november 2-án a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián a népes olasz újságíró küldöttség a magyar főpapokkal találkozohatott.
Az a tizennyolc olasz újságíró219, akik elfogadták a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumának meghívását, érthető módon meglehetős várakozással tekintett a találkozó elé.
Annál is inkább, mert életének 74. évében ebben az évben hunyt el Grősz József kalocsai érsek, az újságírók tehát abban a várakozási időben találkoztak a magyar egyházi vezetőkkel,
amikor az elhunyt utódját kijelölték.
Pottyondy Imre, a szeminárium rektorának rövid üdvözlő és bevezető beszéde után a
magyarországi papi hivatásválasztásról, a papság és a főpapok elleni atrocitásokról, perekről,
bebörtönzésekről szólt a magyar főpapok és az olasz újságírók beszélgetése. Az ANSA-hírügynökség tudósítójának kérdésére, miszerint ezidőtájt vannak-e papok börtönben, és ha igen
hányan a válasz így hangzott: „Jelenleg csak egy pap van börtönben, a veszprémi egyházmegyéből, devizát csempészett egy kommunista pártfunkcionáriussal együtt.”.
Magyarországon – érvelt az egyik jelenlévő – a katolikus hívők részére vannak lehetőségek, és a Magyar Katolikus Egyház feladata az, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználja:
„Különbséget kell tenni a szocializmus mint társadalmi rend és a kommunista párt tevékenysége között. Mi a hűbéri nagybirtok és a feudális kiváltságok ellen vagyunk. […] Amit sajnálunk az az, hogy nem az egyház volt a gazdasági szocializmus megteremtője Magyarországon.”. Az újságíró csoport kereszténydemokrata tagja a beszélgetés ezen pontján így reagált:
„Ez ellentétben áll a »Mater et magistra220«-val, amely kijelenti, hogy az egyház és a szocializmus összeférhetetlen.”.
A legizgalmasabb kérdés természetesen az évek óta az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségén magát meghúzó Mindszenty József bíboros prímás helyzetének rendezése volt. Mindszenty még 1956. november 4-én a Budapest és Magyarország elleni szovjet támadás után kért, és kapott menedéket az USA budapesti diplomáciai képviseletén. Az
ANSA tehát ismét kényes témát érintett mikor feltette kérdését:
„Tisztelendő urak, elismerik vezetőjüknek Mindszentyt?” A válasz „Jogilag elismerjük
vezetőnknek, de gyakorlatilag nem.” volt221. Az olasz újságírók egyre szorítóbb kérdéseire a
Magyar Katolikus Egyház vezetői határozott, esetenként támadó válaszokat adtak. Határozot219

Az olasz újságírócsapat politikai összetétele igen vegyes képet mutatott. Öten képviseltek független napilapokat, egy újságíró kommunista, két újságíró pedig

szélsőbaloldali lapot tudósított. A csoport tagja volt egy szocialista, két kereszténydemokrata újságíró, valamint ketten az Actio Catholica lapjaitól. Két újságíró
érkezett az olasz rádió és televíziótól (RAI), egy pedig az ANSA hírügynökségtől. Ketten republikánus lapot képviseltek, a többiek inkább függetlenek voltak.
Egisto Corradi: Drámai találkozás magyar főpapok és olasz újságírók között Budapesten Corriere della Sera, 1961. november 5. in: MOL XIX-J-1-k-15/b004847/1961 16. d.
220 XXIII.
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tan cáfolták a nyugati híreket a „Hallgatás Egyházáról”, a vallási üldözésekről és különféle
retorziókról. Tagadták, hogy a papoknak és a püspököknek különösebb megtorlásban lett volna részük, valamint a békepapok létét, „bár mi tudjuk, hogy az asztal másik oldalán van közülük egynéhány” 222 – fűzte hozzá az Avanti! tudósítója.
A Szovjetunió, és Moszkva jelenlétét, politikai súlyát azonban minden relativitás ellenére érezni lehetett. Egisto Corradi ezt 1961 novemberében különösen jól látta: „A szabadság
csak abból a kevés morzsából áll, amiről beszéltünk. Különben egyáltalán semmilyen gondolatszabadság nincs. Nem szabad szövetkezni. Nincs sajtószabadság. Marxista módon beszélve
még szakszervezeti szabadság sincs. Borzalmasnak tűnik fel előttem, hogy létezik »munkásőrség«, azaz, hogy a párt éppen azok ellen kell védekezzen, akiknek támogatni kellene azt,
éppen a munkásosztály ellen.”223. Majd nem kevésbé éles szemmel, kritikával így folytatta:
„A »munkásőrség« létezése – tagjai pénzt kapnak szolgálatukért – a magyar politikai helyzetről végtelenül többet mond, mint amennyit a legtökéletesebb vizsgálat mondhat. Úgy tudom,
még Oroszországban sincs benne a párt vaskeze a gyárakban. A magyar tanítványok tehát ebben túlhaladták a szovjet mestereket. Sajnálom, hogy ilyen dolgokat kell írnom magyarországi hivatalos látogatásom befejezésekor. Sajnálom, de vendéglátóim figyelmes kedvessége
nem tarthat vissza attól, hogy megmondjam az igazat.”224. 1956 megítélése továbbra sem változott: „Az 1956-os felkelők továbbra is megmaradtak „fasiszta bandának”, továbbra is az
„ellenforradalom szennyes áradatának” nevezik […] Ehhez hozzájön, hogy igyekeznek »kisebbíteni«, hogy az 1956-os »terroristák« és »banditák« számát elosztják százzal és ezerrel.
Az a tény, hogy a lehető leggyorsabban kijavították az 1956-os épületkárokat, ami a jóval nagyobb mértékű háborús károk kijavításának hátrányára történt, teljesen beleillik a »kisebbítési« eljárásba.”225.
Ezen alfejezet címében olvasható kérdés egy idézet része. A probléma természetesen
nem maradhat megoldás nélkül. Amennyiben kiegészítjük az idézetet, megkapjuk a feleletet,
amely nem más, mint markáns, lényegre törő és szellemes megfogalmazása mindazon tapasztalatoknak, amelyeket az olasz „polgári” újságírók 1961 novemberében-decemberében, öt
esztendővel a forradalom és szabadságharc után Budapesten járva összegyűjtöttek.

222

Luigi Vismara: Az Egyház és az Állam közötti együttélés a versengés jegyében folyik Avanti! 1961. november 12. in: MOL XIX-J-1-k-15/b-004847/1961 16.
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Szóval, akkor: „Tényleg a magyarok kommunisták? Helyesebb így megszövegezni: a
magyar nép úgy fogadta el a kommunizmust, ahogyan megtanították vagy pedig azt akarja,
hogy ha fel is kell vennie a politikai ruhát, az legalább mérték után legyen szabva.”226

226 Paolo
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3. Fejezet

3.1. Magyar-olasz gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok alakulása a hatvanas évektől
kezdődően

Egy diplomáciatörténeti tudományos munka – legyen az döntően politika- és eseménytörténetre fokuszáló írás – sem kerülheti meg az adott kérdés gazdaságpolitikai és gazdaságtörténeti körüljárását. Esetünkben is így van ez, annál is inkább, mert a magyar-olasz gazdasági kapcsolatok például a hatvanas-hetvenes években – mint ahogy látni fogjuk – nem csak
érintőlegesen kapcsolódtak a politikához.
A magyar-olasz gazdasági kapcsolatokat illetően a nemzetközi politikai szintéren bekövetkező kedvező változások, az enyhülés politikájának megerősödése mellett még egy tényező mindenképpen nagy szerepet játszott abban, hogy a hatvanas évektől kezdődően egyre intenzívebbé váltak a kapcsolatok. Ez az összetevő nem volt más, mint az olasz gazdasági csoda, a boom economico italiano, és a hozzá kapcsolódó külkereskedelmi expanzió.
A második világháborút követő gazdasági nehézségek leküzdéséért vállalt olasz áldozatok meghozták a várt eredményt, és így az ország az 1958 és 1963 közötti években lassan-lassan felzárkózott a nyugat-európai államok gazdasági színvonalához. Az Európai Gazdasági
Közösség fél évszázaddal ezelőtti 1957. március 25-i létrehozása ugyan némiképpen nehezítette az olasz gazdaság teljesítőképességét, de összességében minden további nélkül elmondható, hogy Olaszország állta a gazdasági kihívást. Ma már nem sokan gondolnák, de megtörtént: 1960. januárjában a Financial Times című lap gazdasági „Oscar”-díjat adományozott az
olasz nemzeti valutának, mert a líra volt az 1959-es esztendő legstabilabb nemzeti valutája227.
Ugyancsak állták a kihívást a nagy olasz gazdasági vállalatok, többek között a FIAT
(Fabbrica Italiana Automobili Torino) is. Az 1899-ben Torinóban alapított gyáróriás, a nemzet büszkesége 1960-ban valamivel kevesebb mint kétmillió személygépkocsit gyártott. Két
évvel később már hárommilliónál is több személyautó gördült le a futószalagokról. Az egyre
izmosodó olasz autóipar termékei 1957-ben 479 kilométer autópályán – az igazsághoz hozzá
tartozik, hogy nagy részük még 1938-ban készült – közlekedhettek országszerte, míg ez a
szám 1960-ban elérte az 1169 kilométert. A híres – az északi és déli országrészt összekötő –
227 Ginsborg, Paul: Storia d’Italia 1943-1996 Famiglia, società, Stato Giulio Einaudi editiore, Torino 1998 p. 307
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„Autostrada del Sole” 1960-ban még csak Firenzéig ért, négy évvel később viszont már elérte
Nápolyt228.
Mindeközben a Szovjetunió uralta országokban rohamosan csökkent az életszínvonal és
ezzel együtt egyre nőtt az elégedetlenkedők száma. A kommunista rendszer elleni megmozdulások sorát az 1953-as berlini felkelés nyitotta meg a Német Demokratikus Köztársaságban. A Kreml számára ettől kezdve váltak egyértelművé a szatellit-országokban jelentkező
gazdasági nehézségek, az életszínvonal csökkenése, a nyersanyaghiány, az erőltetett iparosítás okozta problémák229.
A nagyobb baj elkerülése végett Moszkva válasza a részleges politikai, gazdasági nyitás
volt. Azonban az 1953-as berlini felkelés esetleges hatásai egyre jobban nyugtalanították a
szovjet vezetést, így intenzív diplomáciai manőverekbe kezdett a keleti-tömb országaiban.
Különösen jelentős volt, hogy a szovjet vezetés meghívására magyar párt-és kormányküldöttség utazott a szovjet fővárosba, ahol az SZKP KB vezetősége keményen megbírálta a magyar
párt addigi gazdaságpolitikáját, és Nagy Imrét jelölte miniszterelnöknek, valamint kijelölték
az új politika fő irányvonalait.
A Magyarországgal kapcsolatban kijelőlt új politikai és gazdasági irányelvek általános
érvényűek voltak mind Magyarországra, mind a többi szocialista országra. Nem hiába nyilatkozta Molotov ugyanezen a megbeszélésen: „Az elvársaknak tudniuk kell, hogy annak ellenére, hogy mi itt Magyarországról beszélünk, a beszélgetésünk tárgya nemcsak a magyarokra,
hanem az összes népi demokráciára vonatkozik.”230 Valamivel konkrétabban fogalmazott Bulganyin, mikor kifejtette: ”Ha a Vörös Hadsereg nem lenne Magyarországon, a helyzet ma radikálisan különböző volna…a lakosság életszínvonala süllyedt…ez pedig nem a szocializmushoz, hanem katasztrófához vezető út.”231 Mikojan pedig hozzátette: „Van egy bizonyos
kalandorság a magyarok gazdasági programalkotásában…például az erőltetett nehézipar: nincsen se vasuk, se szenük ezeket külföldről kell importálniuk…250 millió rubelt kérnek a hadsereg számára, de nincs meg a szükséges élelmük…kevés és rossz minőségű árúval látják el a
lakosságot, mert a jó minőséget exportálják, hogy a kötelességeiket fizetni tudják.”232
1953. július 4-én az új miniszterelnök meghírdette az új szakasz politikáját. A meghírdetett gazdaságpolitika újdonságai, mindenek előtt a mezőgazdaságban tapasztalható könnyí228 Lepre
229
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tések, valamint Nagy Imre személyes népszerűsége ellenére Rákosi maradt a valódi hatalom
képviselője. Így amikor a miniszterelnök általános politikai reformokba kezdett volna, Rákosi
elérte Moszkvában Nagy Imre menesztését, akit 1955. tavaszán minden pozíciójából elmozdítottak. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a magyar lakosság életszínvonala 1956ban is elmaradt az utolsó békeév, 1938 szintjétől. Kritikus volt a lakáshelyzet, a városi lakosság közel ötöde életveszélyes vagy felújítást igénylő lakásokban lakott. Siralmasak voltak a
munkakörülmények, és különösen rossz volt a pályakezdő fiatalok és a több gyereket nevelő
családok helyzete.233 Mindezek ellenére 1955-1956-ra a két ország okos politikával eljutott
oda, hogy a múltban Magyarország és Olaszország közötti intenzív kereskedelmi kapcsolatok
mintájára intenzívebbé tegye a gazdasági kooperációt. Ez azonban az 1956-os magyar forradalom és az azt követő esztendők miatt késedelmet szenvedett
Pankovits József 2006-ban megjelent Fejezetek a magyar-olasz kapcsolatok történetéből című munkájában olvasható, hogy a magyar forradalmat követő elszigeteltség után a két
ország gazdasági kapcsolatait illetően az első konkrét lépésnek az 1963. október 21-én Rómában aláírt hosszúlejáratú – 2 esztendőre szóló – magyar-olasz árucsere forgalmi egyezményt
tekinthetjük. Ettől kezdve a Magyarország és Olaszország közötti árucsere forgalom állandó
növekedést mutatott, olyannyira, hogy 1963-ban a Magyar Népköztársaság nyugati, „tőkés”
országokkal folytatott árucsere forgalmában Olaszország – a forgalom nagyságát tekintve –
exportban az első, importban az ötödik helyen állt. 1963-ban a magyar export az 1962. évi
334,5 millió devizaforintról234 (a továbbiakban: mdft) 701,3 mdft-ra, az import 302,5 mdft-ról
348,9 mdft-ra emelkedett. Magyarország exportjának jelentős részét – ahogy erre a későbbiekben majd kitérünk – élőállat képezte. Az 1963 őszén Rómában kötött két évre szóló árucsere forgalmi megállapodás az előző árlistához képest 1964-re 40%-os, 1965-re pedig már
50%-os emelkedést irányzott elő.
Gazdaságpolitikai előrelépésnek is tekinthető, hogy nem egészen egy esztendővel később – 1964. júniusában – megnyílt a Malév milánói járata 235. A magyar-olasz gazdasági kapcsolatok fejlődését mutatta a Karádi Gyula236 vezette magyar szakemberekből álló delegáció
1964 évi februári olaszországi látogatása is, valamint Bernardo Mattarella olasz külkereske233 in:

Szakolczai Attila Az 1956-os forradalom és szabadságharc 1956-os Intézet, 2001. 17.o.

234 A külkereskedelmi forgalom értékének devizaforintban való nyilvántartására azért volt indokolt, mert a magyar forint nem volt konvertibilis. A nemzetközi
áruforgalomnak a realitáshoz inkább közelítő értékét ezért a konvertibilitást helyettesíteni hivatott átszámítási módszerrel kívánták meghatározni. Magyarország a
XX. században. II. kötet Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. U.o.
235 A

Budapest-Róma viszonylat 1959 tavaszán indult meg.

236 Karádi Gyula (Huszt, 1910. november 29. – Budapest, 1977. október 14.): elektromérnök, kohó- és gépipari miniszterhelyettes, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. 1954–57-ben követségi tanácsosként a bécsi magyar kereskedelmi kirendeltség vezetője. 1957-től a külkereskedelmi miniszter első helyettese,
majd 1967-től 1973-ig nyugalomba vonulásáig az Országos Tervhivatal elnökhelyettese.
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delmi miniszter látogatása az 1964. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron, amelyen Olaszország
minden eddiginél nagyobb, saját építésű nemzeti pavilonnal képviseltette magát.
Szintén Pankovits szól említett monográfiájában az 1965-ben megkötött hosszú lejáratú
magyar-olasz kereskedelmi és gazdasági megállapodásról, amelyet Riccardo Misasi külkereskedelmi miniszter 1969. novemberi budapesti látogatása alkalmával újították meg. Ez a megújított szerződés nem egyszerűen ismételte az előzőt, hanem ugrásszerű fejlődést produkált. A
két ország között 1974-ig érvényes megállapodás külkereskedelmi minisztériumi értékelésében hangsúlyozták az „érdekeinknek jobban megfelelő, új elemeket tartalmazó, korszerűbb
megállapodás”237 jelentőségét.238
Az a tény, hogy a megállapodást gazdaságinak is keresztelték, kifejezte a magyar-olasz
gazdasági kooperációk előtt álló új lehetőségeket is. A szerződéssel megszűntek a kooperációs szállításokra vonatkozó korlátozások. A megújított megállapodás ezen kívül rögzítette még
az autonóm liberalizáció igényét, a felmerülő árviták tisztázásának vegyes bizottsági tárgyalását, valamint Magyarország könnyítéseket ígért Olaszország narancsimportjához. A megállapodás rendelkezése szerint mindkét fél „nemzetközi kötelezettségeikből kifolyólag javasolhat
módosításokat, ez irányú tárgyalásokat azonban olyan módon kell folytatni, hogy az megfeleljen a megállapodás szellemének, alapvető célkitűzéseinek, és egyenlő előnyöket biztosítson
a felek számára. A magyar oldal sikeresen elhárította azt az olasz törekvést, hogy a fentiekhez
szankció járuljon, miszerint „ha a módosításra irányuló tárgyalások 12 hónapon belül nem vezetnének eredményre, úgy a Megállapodás megszűntnek tekintendő”239. A módosítás tehát kizárólag a magyar fél beleegyezésével és egyetértésével lett volna lehetséges. Az elkövetkező
1974-es fordulóban a hosszú lejárat már tízéves intervallumot jelentett.240
A két ország közötti kereskedelmi forgalom összvolumene 1969-ben 32 százalékkal,
1970-ben 30,1 százalékkal növekedett. Folyamatos gazdasági tárgyalások folytak olyan nagy
jelentőségű gazdasági ügyekben, mint például a magyarországi autóutak építése, a szovjet-olasz földgázvezeték magyarországi szakaszának megépítése és egy magyarországi papírgyár
létrehozása.
Tímár Mátyás miniszterelnök-helyettes 1970. szeptember 21-e és 26-a közötti olaszországi tárgyalásainak is központi témája volt a magyar-olasz gazdasági kapcsolatok alakulása.
A Moro külügyminiszterrel, Mario Zagari külkereskedelmi miniszterrel, De Martino miniszterelnök-helyettessel, majd Emilio Colombo miniszterelnökkel folytatott eszmecserék mind
237 MOL XIX-J-1 76/5/001027/17
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arról szóltak, milyen módon lehet szorosabbra fűzni kapcsolatainkat, fokozni a két ország közötti árucserét és az ipari együttműködést. A gazdasági kereskedelmi együttműködés fokozásának magyar részről történő szorgalmazása azzal volt magyarázható, hogy Magyarország részesedése az olasz külkereskedelemben, százalékos arányban még mindig kevesebb volt, mint
a második világháború előtti időkben.
Teljes volt az egyetértés köztünk abban, hogy ez nem természetes állapot. Az olasz tárgyaló partnerek megértésüket, sőt nagyon határozott szándékukat fejezték ki, hogy a jelenlegi, viszonylag csekély forgalmat, gazdasági együttműködést a következő időszakban erőteljesen növeljük. Teljes volt az egyetértés a felek között abban is, hogy indokolt lenne az iparcikkek árucseréjének bővítése és a termelési kooperáció. Tímár miniszterelnök-helyettes kifejtette tárgyalópartnereinek a magyar elképzeléseket a negyedik ötéves terv időszakára, valamint
azt, hogy a magyar fejlesztésekhez szükséges gépek, berendezések szállításában, gyártásuk
kooperációjának kialakításában érdekeltek lehetnek nyugati országok, így tehát Olaszország
is. Magyarország reményei szerint a negyedik ötéves terv végére az országban a személygépkocsik száma túlhaladja majd a félmilliót, ehhez megfelelő úthálózatra, szervízhálózatra lesz
szükség, aminek fejlesztésében Olaszország is érdekelt, erről tehát erőltetett ütemben folytak
a tárgyalások.241
A hatvanas-hetvenes évek gazdasági kapcsolatait elsősorban tehát főleg a magyar élőmarha- illetve a húsexport szabta és alapozta meg. Mindezekkel elérkeztünk a két ország kapcsolatainak történetében egy rendkívül érdekes, kevéssé tárgyalt, gazdasági vonatkozásokon
kívül izgalmas politikai tartalmat is hordozó pontjához: az élőmarha szállítmányok közvetett
támogatása bizonyos kommunista vagy kommunista érzelmű – elsősorban Emilia-Romagna
tartományban lévő – nagykereskedőknek részére, akik abból a pénzből, amit ezen az üzleten
nyertek nem kis részt utaltak később az OKP pénztárába.
„Én emlékszem egy konkrét példára. – idézte fel a néhány éve elhunyt Gyapay Dénes,
egykori milánói főkonzul – Én nagyon jó barátságban voltam az akkori, az egyik ilyen nagy
külkereskedelmi cég sajtó és propaganda főnökével, akit úgy hívtak, hogy Pietsch Lajos. A
fia az MTI japán tudósítója volt. […] egy jó barátom éppen Rómából azzal fordult hozzám,
hogy van neki egy ismerőse, aki ilyen hús export-importőr és szeretne Magyarországról marhát vásárolni, biztos el tudom intézni... jól ismerem őket. Bementem az én Lajos barátomhoz,
mondom Lajos biztos el tudod intézni, lenne egy olasz Rómában aki vásárolná... mondom ez
nekünk biztosan nagyon jó... néhány tonna húsra, vagy élő marhára... még többet eladna
241 in: Magyar Külpolitikai Évkönyv 1970. A Magyar Népköztársaság nemzetközi kapcsolatai és külpolitikai tevékenysége Összeállította a Külügyminisztérium
Megjelent a Kossuth Könyvkiadó gondozásában Budapest, 1971 163. o.
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Olaszországban, és ez nekünk azért mégis csak kemény valuta. Mire – soha nem felejtem el, a
hivatali szobájában mondtam ezt el – ő: »Jó, Déneském majd válaszolok neked.« – integet,
hogy jöjjek ki vele a folyosóra. Kimentünk a folyosóra. »Apám! Hát te nem tudod, hogy ez
hogy megy?« »Mi az hogy hogy megy? «-kérdeztem én. »Ez úgy megy, hogy van az az öt,
hat, hét kereskedő akivel nekünk meg van az engedélyünk, szerződésünk egész évre, hogy kereskedjünk. Ezek megbízható emberek, hogy ne mondjam elvtársak – mert azért Lajos ilyen
szempontból abszolút nyílt, és nyitott volt –, ezekkel nekünk szabad kereskedni, de egy grammot többet nem tudunk eladni, mert nincs is. Hát mi, amit tudunk nyugati piacra kivinni, azt
kivisszük. Több egy gramm sincs, és még egy: másokat nem lehet bevonni ebbe a körbe.« Na
most én ebből a megjegyzéséből, ami persze hosszabb volt, mint hogy én azt most idéztem,
ebből azt a következtetést vontam le, hogy persze ez is egy megbízható körön belül ment ez
az export-import tevékenység. Azok az elvtársak valóban, akik ebbe beletartoztak, azok szépen utána az OKP pénztárához járultak, és 10%-ot, 20%-ot... nem tudom hány százalékot oda
szépen befizettek a haszonból. Ez így mehetett. Ez volt elsődlegesen. Más jelentős nagy tétel
Magyarországról oda, onnan ide akkor – gépek, egyebek, textília – ... szóval nem volt nagy
külkereskedelmi forgalom.”242
Ez a levont következtetés alapvetően helyes volt. Az OKP Moszkvából történő anyagi
támogatása egészen 1947-ig nyúlik vissza. 1947. december 14-én Sztálin, Zsdanov és Malenkov jelenlétében fogadta Pietro Secchia-t és átnyújtott neki hatszázezer dollárt az OKP számára243. Az OKP ilyen, vagy olyan formában egészen a rendszerváltozásig részesült gazdasági segítségben. Ezek a támogatások nem kizárólagosan a Szovjetuniótól 244, hanem a baráti országok testvérpártjaitól, így Magyarországról is érkeztek. Mindez persze nem azt jelentette,
hogy ez a helyzet csak az OKP-ra lett volna jellemző, sőt elmondható, hogy az ijedtén történő
pártfinanszírozás terén az összes többi politikai párt szintén sokféle trükköt bevetett.
Az 1968-ban meginduló magyar gazdasági törekvések eredményeire természetesen
Olaszország is várakozással tekintett. A magyar reformok kifulladásával, illetve leállásával az
olasz sajtó sem szűkölködött a magyar gazdaságot elemző írásokban. Vajon sikeres-e Kádár
gazdasági liberalizálása? – tette fel a kérdést az Oggi című hetilap 1974. március 13-án. A
kezdetekben az volt – vélte a lap – és reményeket is ébresztett. Hat évvel a reformok megkezdése és a célok meghirdetése után azonban sok illúzió szertefoszlani látszik: a belső piacon a
szovjet jelenlét nyomasztó, a Szovjetunió a kötelező gazdasági és kereskedelmi partner (a ma242
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gyarok számára gyakran nem az a partner, akit választanának, ha választhatnának), a gazdaság liberalizálása pedig óhatatlanul maga után von, ha nem is nagyobb szabadságot, de legalább is a politikai szabadság utáni nagyobb vágyat. „És ezen a ponton következik a fékezés:
Kádárnak is le kellett vennie lábát a gázpedálról.”245 Természetesen egy olyan nagy jelentőségű hivatalos látogatáson is, mint Lázár György miniszterelnök 1975. novemberi olaszországi
útja, szóba kerültek a két ország közötti gazdasági kapcsolatok. Annál is inkább, mert égető
szükség volt a gazdasági együttműködés erősítésére. Olaszország ugyanis sokáig első helyet
foglalta el a Magyar Népköztársaság nyugati kereskedelmi partnerei között, a hetvenes évek
közepére azonban visszacsúszott a harmadik helyre.246
Magyarország pedig a hagyományos kereskedelmi formák és lehetőségek mellett szorgalmazta, hogy mindinkább fel kellene tárni és ki kellene aknázni a termelési kooperációban
rejlő előnyöket. Lázár miniszterelnök kifejezte reményét, hogy a két fél szándéka találkozik
majd abban, hogy sürgős megoldást találjanak az utóbbi időben keletkezett kereskedelmi nehézségek leküzdésére247.
1976-ban ismét a magyar gazdasági reformot bíráló cikkek jelentek meg az olasz sajtóban. A milánói Il Giorno című lap szerint a magyar gazdasági kezdeményezések, a reformok
Moszkva hatására 1972 és 1974 között lelassultak, megtorpantak, a szovjetbarát ortodox politika előretört és a magyar gazdaságban az ehhez a politikához megfelelőbb, merevebb irányítási technikák kerekedtek felül.248 A magyar reformok bukásáról szólva a milánói lap első helyen említette a nemzetközi nyersanyag és olajválságot, valamint az inflációt.249
1977-re mind Magyarországon, mind Olaszországban növekedett a turizmusnak a gazdaságban betöltött szerepe. Olaszországban a turizmusból eredő bevétele elérte a 3500 milliárd lírát. A beutazók száma 9,9%-kal nőtt, megközelítette a 40 millió főt. 1977. év során a kiutazó turizmust korlátozó adminisztratív intézkedésekben történt változás: 750.000 lírás kerettel mérsékelték az olasz állampolgárok külföldi utazását. Az év során a római magyar követség konzuli osztálya 21.852 be- és átutazó vízumot adott ki Magyarországra, amely
10,72%-kal több, mint 1976. évben. Az előző évhez képest növekedett mind az IBUSZ
(13%), mind az Air-Tours (57%) szervezésében hazánkba utazó olasz turisták száma. Az
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Olaszországból Magyarországra irányuló beutazások zöme – az elmúlt évekhez hasonlóan –
július, augusztus, szeptember hónapokban csúcsosodott ki.
Milyen tendenciák játszhattak közre az Olaszországból Magyarországra irányuló turistaforgalom növekedésében? Mindenekelőtt a földrajzi tényező, Magyarország közelsége, az ország természeti szépségei – az érezhető romantika – volt csábító és sokat ígérő az olasz turisták számára. Az olasz baloldali, kommunista mozgalom erősödése szintén sok fiatalt ösztönzött a szocialista országok, így Magyarország megismerésére. Vonzerőt jelentett, hogy a turisták kötöttségek nélkül utazhattak. A vízumkiadás egyszerű volta is megkönnyítette az utazást: Magyarországra érkezéskor a határállomásokon is felvehető volt a vízum. És végül egy
nem lebecsülendő szempont: a líra-forint paritásban különös változás a hetvenes évek végén
nem történt, tehát még mindig olcsóbb volt Magyarországon üdülni, mint otthon, Olaszországban.250
A magyar-olasz gazdasági kapcsolatok alakulását elemezve ki lehet jelenteni, hogy a
nyolcvanas évek közepére a magyar export tevékenység jelentősen csökkent. Magyarország
kivitelének jelentős csökkenése elsősorban a mezőgazdasági árak igen kedvezőtlen alakulásának és az energiaproblémák következtében visszaesett kohászati anyag importnak volt köszönhető. A magyar vásárlások Olaszországból minden árucsoportban dinamikusan növekedtek. Mindez egyúttal azt is jelentette, hogy az árucsere forgalom kiegyensúlyozottabb lett, a
magyar aktívum negyedére csökkent. Tíz évvel azelőtt az Olaszországba irányuló magyar export mintegy 50%-a esett közös piaci protekcionista vagy olasz mennyiségi korlátozás alá,
1984-ben viszont már csak 24%-a. Ezen belül az 1984. évi magyar export 5,9%-a esett olasz
diszkriminatív mennyiségi korlátozások alá (textil nélkül). Ez olyan látszatot kelthetett, mintha a magyar export egyre nagyobb hányada vált volna liberalizálttá. Pedig valójában éppen
ellenkezőleg, a korlátozások működtek hatékonyan. Az olasz részről fenntartott diszkriminatív, mennyiségi korlátozások: kontingensek, egyedi engedélyezési kötelezettségek voltak.251
Ezek a diszkriminatív korlátozások, illetve megszüntetésük nem kerültek szóba az –
amúgy inkább a kulturális és politikai kérdésekre koncentráló – 1984-es budapesti olasz miniszterelnöki látogatáson. A tárgyalásokat összegző budapesti sajtótájékoztatón Bettino Craxi
azonban mindezek ellenére nem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy országa harmadik helyen
áll Magyarország nyugati kereskedelmi partnereinek sorában, de úgy értékelte, hogy Olaszor250 Palotás Rezső római magyar nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek az 1977. évi magyar-olasz idegenforgalom alakulásáról, Róma, 1978. február 22. in MOL XIX-j-l-j 1977-1979 110. doboz
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szágnak természetes lenne megszerezni a második helyet. És ami magyar házigazdái számára
kifejezetten előnyösnek ígérkezett, kormánya nevében ígéretet tett a magyar mezőgazdasági
exportcikkekkel kapcsolatban arra, hogy lehetőségeihez mérten „rugalmasabb magatartásra”
bírja a Közös Piac szerveit.252
Az árucsere-forgalom a hetvenes évek végétől kezdődő visszaesése 1986-ra megfordult:
Magyarország Olaszországgal folytatott árucsere fejlődési üteme ettől kezdve meghaladta az
ország tőkés kereskedelme bővülésének ütemét. Olaszország kiemelt szerepet játszott a magyar mezőgazdasági exportban, a legnagyobb nyugat-európai importőrré vált, illetve versenyképes áron szállított a magyar importban egyre fontosabbá váló mediterrán agrártermékekekt.
Az iparban ugyanakkor érvényesült egy hasonló, bár a magyar gazdaság számára kevésbé
kedvező komplementaritás: a korszerű műszaki szinvonalú beruházási javak és fogyasztási
cikkek importjáért Magyarország olyan félkész termékekkel fizetett, amelyek gyártásáról az
olasz ipar fokozatosan lemondott253.A magyar-olasz kereskedelem mérlegét az immár hagyományosnak mondhatómagyar aktívum jellemezte, különösen a mezőgazdasági termékek értékesítéséből származott jelentős magyar többlet. Az áruforgalom és az ktívum értékének hullámzása a forgalom szerkezeti arányából és az amerikai dollár árfolyamának változásából
adódott254.
Az évtized vége felé a Magyarország felé történő olasz gazdasági, valamint pénzügyi
nyitás gyakorlatba való átültetésének határozott szándékát demonstrálta az a tény is, hogy
1977 után másodszorra látogatott Magyarországra Gianni Agnelli a FIAT és Raul Gardini a
Montedison-Ferruzzi csoport elnöke.
A gazdasági nyitás másik jeleként magyar-olasz vegyesbank és biztosító alakult, ugyanis 1989. szeptember 12-én a magyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy a Generali és az Állami Biztosító által kezdeményezett első vegyes tulajdonú biztosítótársaság, az ÁB-Generali
Budapest Biztosító Rt. megalakuljon.255 A nyolcvanas évek pénzügyi és bankkapcsolatait tekintve megállapíthatjuk, hogy az olasz gazdasági és pénzügyi életben kulcsfontosságú szerepet betöltő központi bankkal (a tobábbiakban: Banca d’Italia) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hagyományosan jó kapcsolatokat ápolt. A Banca d’Italia 1984 óta igen
aktívan és pozitívan befolyásolta a különböző olasz kereskedelmi bankok Magyarországgal
szembeni magatartását. 1987-re az MNB közel harminc olasz kereskedelmi bankkal és pénz252 Népszabadság 1984.
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intézettel állt üzleti kapcsolatban. A magyar tapasztalatok azt mutatták, hogy a Magyarországgal szemben 1981-től kezdve megfigyelhető bizalmatlanságok a bankok legnagyobb részénél megszűnt. 1984-től pedig jelentősen növekedett az olasz bankok közvetlen betéteinek
összege és az MNB részére szervezett konzorciális hitelekben való részvétele256.
Az olasz kis- és középüzemi szektor is aktivizálódott Magyarország irányába. Ez a vállalati kooperációs kapcsolatok bővülését hozta magával, ezzel azonban már a nyolcvanas
évek vége felé járunk. Az Olasz Köztársaság Kormányának kinyilvánított szándéka volt, hogy
a 24-eknek átadott javaslatai alapján konkrét gazdasági segítséget nyújt Magyarországnak. A
Goria-kormány (1987. július 28. – 1988. április 13.) kereskedelmi minisztere Renato Ruggiero kijelentette, hogy Olaszország 1990. január 1.-étől megkezdi és még ugyanabban az évben
befejezi a magyar áruk piacra jutását sújtó mennyiségi korlátozások teljes és végleges megszüntetését, mivel „Magyarország megszűnt állami kereskedelmű ország lenni”.257
A modell értékűnek tartott magyar átalakulási folyamatnak olasz megítélés szerint csak
akkor lehetett sikere, ha az ország a gazdaságot stabilizálni tudja, a megindított reprivatizálás
tovább folytatódik, és teret engednek a magánvállalkozásoknak. Fontosnak tartották mindezek előfeltételeit: a kül- és belpolitikai garanciákat. Olasz részről ezen feltételek együttesében látták reálisnak Magyarország még szorosabb integrálódását az európai piachoz. Bejelentették igényüket arra, hogy az olasz tőke az eddigieknél aktívabb szerepet vállalhasson a magyar gazdaság struktúra-váltásában és modernizálásában, valamint sürgették a műszaki-tudományos kapcsolatok szorosabbra fűzését.258
Nyolcvanasévek végére pedig a magyar gazdasági tevékenység középpontjában az ált,
hogy a Magyarországnál hatszor nagyobb, a világgazdasági ranglista negyedik-ötödik helyén
lévő Olaszországot minél előbb be kell kapcsolni a termelőerők gyors fejlesztésének tényezői
közé259. A forint konvertibilitása érdekében Magyarország a következő várakozással tekintett
Olaszország felé:
- az ország, mint jelentős mezőgazdasági, elsősorban élelmiszeripari termékek felvevőpiaca, az importigénye növekvő, ezért érdekelt technológia és tőkeátadással bekapcsolódni a magyar termelésbe.
- jelentős az olasz kis- és középüzemi szektor, melynek külföldi térnyerését az állam támogatja.
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- a magyar nagyipar technológiai megújításában is partner lehet Olaszország260.
1988-89-ben fejlődtek a magyar-olasz közlekedési kapcsolatok is. A MALÉV heti
nyolcról tíz alkalomra emelte római és milánói járatainak számát és megnyitotta a Budapest-Trieszt-Budapest járatot. A Magyar Állam Vasutak pedig képviseletet nyitott a városban261.

260 u.o.
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3.2. A magyar forradalom húsz év távlatából

1976-ban a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma a 006/26 számú utasításával
valamennyi magyar képviselet figyelmét felhívta, hogy „az ellenforradalom huszadik évfordulójával kapcsolatban a tőkés és néhány fejlődő országban várható ellenséges akciókra”262 és
eligazítást adott a nagykövetségek magatartására és feladatára vonatkozólag.
Szükség is volt erre, hiszen annak ellenére, hogy 1956-val kapcsolatbanaz olasz állam
részéről poilitkai nyilatkozat, vagy megemlékezés nem történt, az olaszországi sajtó a magyar
forradalom huszadik évfordulója kapcsán ismét nagy terjedelemben foglalkozott az ’56-os
magyar eseményekkel, ám az írások többségének hangvétele, és a cikkek tárgya megváltozott. Két évtizeddel 1956 után az itáliai sajtóban felszínre törő és egyre markánsabbá váló politikai vita legtöbb írásának célja már nem feltétlenül az akkori magyar viszonyok elemzése,
valamint a menekültek életminőségének bemutatása volt, hanem egyre erősödő belpolitikai
vita az OKP-val, amely akkor elítélte a Rákosi-rendszert, de a magyar forradalmat is és a
szovjetek beavatkozása mellett foglalt állást. A lapokban megjelent írások többsége az akkori
– 1956-os – kommunista állásfoglalást igyekezett szembesíteni a párt húsz évvel későbbi nézeteivel: 1968-as prágai bevonulással kapcsolatban tanúsított magatartásával és az eurokommunizmus kérdésében elfoglalt véleményével.
Tizenkét esztendővel a magyar forradalom és szabadságharcot követően, 1968 januárjában a reformer Alexander Dubček lett a Csehszlovák Kommunista Párt főtitkára és nyomban
hozzákezdett az országban tapasztalható elégedetlenségek, feszültségek orvoslásához, megkezdte a párt és kommunista rendszer megreformálását. A pártfőtitkár sikeresnek bizonyult:
reformjai mellett az állampárt szerepét továbbra sem kérdőjelezték meg tömegesen.
Felmerül a kérdés, hogy idővel ez változott volna-e? Valószínűleg igen. Erre azonban
nem került sor, mert a Szovjetunió vezette szocialista blokk országai, felszólították a csehszlovák vezetőt a reformok leállítására. Dubček hiába bizonygatta többször Csehszlovákia hűségét és kitartását a szocializmus és a Varsói Szerződés mellett, a szerződés csapatai 1968.
augusztus 21-én megszállták Csehszlovákiát. A csehszlovák vezetők minden ellenállást megtiltottak az országba özönlő katonai alakulatokkal szemben. Dubčeknek távoznia kellett, utóda a keményvonalas Gustav Husak lett.
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Az Olasz Kommunista Párt szempontjából 1956 és 1968 egyetlen közös vonása az volt,
hogy az OKP vezetőit az 1956-os szovjet bevonuláshoz hasonlóan 1968-ban is előre tájékoztatták a tervezett katonai akcióról. A római szovjet nagykövetség első titkára informálta az
olasz fővárosban tartózkodó kommunista vezetőket, akik rögtön megvitatták a kialakult helyzetet, egy azonban már akkor látható volt: a tizenkét esztendővel azelőtti magyar forradalomtól eltérően a Botteghe Oscure nem támogatta és kritikával illette a Szovjetunió-vezette katonai akciót.263 Az OKP az 1968-as „prágai tavaszt” követően megjelenő és egyre hangsúlyosabbá váló kritikái után, ha félénken is, de bírálni kezdte a Szovjetunió és ezzel együtt az
SZKP politikáját. A párt továbbra sem győzte hangsúlyozni azokat az őszinte és testvéri szálakat, amelyek az OKP-t a Szovjetunióhoz és annak kommunista pártjához fűzik, de azt viszont már tagadta, hogy a Szovjetuniónak jogában állna beavatkoznia egy másik kommunista
párt vagy egy ország belügyeibe.
Az 1968-as bevonulást követő tiltakozás azonban hamar alábbhagyott. Az OKP 1969
februárjára összehívott XII. kongresszusa előtt Borisz Ponomarjov, az SZKP Külügyi Osztályának vezetője és a vezető KGB-s főtisztek nyomást gyakoroltak Luigi Longóra és a párt
számos vezetőjére, hogy kongresszusi beszédeikben „vegyék lejjebb a hangot a csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatban”.264
A legnagyobb nyugat-európai kommunista párt a hetvenes évek elején ismét gondokat
kezdett okozni az SZKP vezetőinek: 1972-ben Luigi Longót a szárd származású, Enrico Berlinguer265 követte az OKP főtitkári székében. Berlinguer történelmi kiegyezést (compromesso
storico) javasolt a szocialistákkal és a kereszténydemokratákkal. A történelmi kompromiszszumra vonatkozó javaslatát eredetileg egy esetleges jobboldali puccs elleni védekezés szülte.
Berlinguer javaslata azonban önálló stratégiává fejlődött, mely ötvözte a szolidaritás katolikus
hagyományát a kommunista kollektív cselekvéssel, és amelynek célja új politikai és társadalmi rend létrehozása volt. A hetvenes évek közepére Berlinguer lett a legfontosabb élharcosa
annak, amit eurokommunizmusnak ismert meg a világ. Az OKP a spanyol és a francia kommunista pártokkal összefogva, velük együtt fogalmazta meg, hogy elhatárolódnak a szocializmus szovjet modelljétől, elkötelezik magukat a szabad választások és a sajtószabadság mellett. Mindezek mellett kimondták – és ez igen jelentős és fontos elhatározásuk volt –, hogy a
263 Az 1968-as csehszlovákiai katonai beavatkozás olaszországi krónikájához hozzátartozik, hogy egyetlen párt volt, amely egyértelműen a „Szovjetuniót semmilyen körülmények között sem lehet bírálni” elgondolással támogatta az intervenciót. A Proletár Egység Olasz Szocialista Pártja (PSIUP) 1964-ben szakadt ki az
Olasz Szocialista Pártból tiltakozva a középbal kormányzása ellen. Lásd bővebben: Pankovits i.m. 132. o.
264 Nem csoda tehát, hogy Ponomarjov és a KGB főtisztjei az SZKP Központi Bizottságához írt jelentésükben elégedettséggel állapították meg, hogy „néhány
homályos mondatot” leszámítva egy szó sem hangzott el a Szovjetunió és szövetségeseinek katonai akciójáról. in: Christopher Andrew-Vaszilij Mitrohin: A Mitrochin archívum. A KGB otthon és külföldön Talentum (továbbiakban: Mitrohin dosszié), 2000. 311.o.
265 A

szardíniai Sassariban született Berlinguer felesége hívő katolikus volt, aki leányával együtt vasárnaponként rendszeresen szentmisén vett részt.
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többpártrendszeren belül, a parlamentáris demokrácia keretei közt valósítják meg a szocializmust266. Magát az eurokommunizmus kifejezést Frane Barbieri, az il Giornale című lap újságírója használta először.
Berlinguer politikáját rendkívüli mértékben befolyásolták Togliatti 1964-ben – röviddel
halála előtt – összeállított Jaltai naplójában (memoriale di Jalta) megfogalmazott gondolatai.
Togliatti – a Komintern egyetlen olyan nemzetközi hírű vezetője, aki megmenekült a sztálini
leszámolásoktól – kezdte el megfogalmazni, hogy a nyugati országok munkáspártjai valószínűleg nem lesznek alkalmasak arra, hogy a szó igazi és eredeti értelmében leninista forradalmat csináljanak, és azt is valószínűsítette, hogy az iparilag fejlett országok proletariátusa előtt
hosszú távon nem lehet majd eltitkolni a létező szocializmus anomáliáit. Togliatti már 1956tól kezdődően – mint azt az első fejezetben említettük – bevezeti a policentrizmus, a többközpontúság fogalmát.267 Itt szeretnénk emlékeztetni arra, hogy ezek az új gondolatok mekkora
várakozással és reménykedéssel töltötték el a Nagy Imréhez közel álló magyar kommunistákat, és mekkora csalódást jelentettek ugyanezen kommunistáknak a „sztálinista jezsuita”268
1956-ot értékelő kemény szavai.
Az olasz kommunista mozgalom előbbiekben részletesen ismert „új gondolatai” kezdtek
egyre nagyobb hatással lenni az MSZMP vezető politikusaira. Nyers Rezső szerint a kommunista mozgalom gondolkodása itt vált leginkább fogékonnyá az új gondolkodásmód iránt.
Többszöri olaszországi látogatása után 2003-ban így emlékezett: „…nem tartom véletlennek,
hogy az eurokommunizmus itt tud leginkább gyökeret ereszteni. Rám az olaszok voltak a legnagyobb hatással, a francia párt korántsem fogott meg ennyire.”269Annak ellenére, hogy az
eurokommunizmus végül is nem váltotta be a hozzá fűzőtt reményeket, kialakult egy igen érdekes jelenség az OKP-val kapcsolatban: „…abban összegezném a dolgot, hogy az olasz
kommunista mozgalom kiérdemelte azt, amit nekem a német szociáldemokraták mondanak a
nyolcvanas évtizedben és amit Fejtő Ferenc mond szintén körülbelül ebben az időszakban:
hogy jobban megértik magukat az olasz kommunista párttal, mint az olasz szocialista
párttal.”270
Kereszténydemokrata vélemények szerint mindezek ellenére az olasz kommunista világban húsz éve minden változatlan. Azokat a kérdéseket, amelyek akkor felmerültek, ma is
fel lehet, sőt fel kell tenni az eurokommunizmust hirdető pártoknak. Az olasz kommunisták
266 Mitrohin
267 Fejtő

dosszié 313-314. o.

Ferenc – Maurizio Serra: A század utasa Holnap Kiadó 2002. 270. o.

268 Enzo Bettiza

nevezte így Togliattit. u.o.

269 Huszár Tibor:

Beszélgetések Nyers Rezsővel, (a továbbiakban: Huszár: Beszélgetések Nyers Rezsővel ) Kossuth Kiadó 2004 372.o.

270 Huszár: Beszélgetések Nyers Rezsővel. 375. o.
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szavakban ugyan különböznek, de megmaradt alapvető céljuk, a politikai hegemónia megszerzése.
Az évforduló közeledtével a szocialisták lapjuk – az 1896-ban alapított Avanti! – oldalain támadták a kommunistákat. Emlékeztetettek rá, hogy az OSZP húsz évvel ezelőtt, az események hatására lépett önálló útra és szakított az OKP-val: „választotta a szocializmust a szabadsággal összeegyeztethető politikát és fordult szembe az önkényuralmi torzulásokkal, bürokratizmussal, választotta a szocialista internacionalizmus elveit a tömb logikának alárendelt
internacionalizmussal szemben”. Craxi, szocialista vezető szerint az OSZP „már akkor helyesen ítélte meg az eseményeket, míg az OKP csak most, húsz év késéssel ismeri fel ezeknek az
elveknek a helyességét”.271
Ezekben az években vált általánossá a Magyarországról szóló tudósításokban az a kép,
amely később tulajdonképpen végig általános az olasz és a nyugati sajtóban, miszerint: „Magyarország a kelet-európai tömb legliberálisabb országa politikai és kulturális téren, s viszonylag itt megy a legjobban a gazdaság…”, hogy Magyarország „a szocialista tábor viszonylag legengedékenyebb” országa. A magyarokat – hangzott az általános vélemény – meggyőzték, hogy hozzá kell szokniuk a szovjetekhez, akiknek jelenlétét meglévő realitásként
kell elfogadniuk. Az ország ma mentes a rendőrállamok túlzásaitól, viszonylagos szabadságot
és gazdasági jólétet biztosít a polgároknak néhány hallgatólagos játékszabály betartása mellett. E szabályok: nem szabad vitatni a szocializmus elveit, nyilvánosan bírálni a Szovjetuniót,
kétséget mutatni a szocialista rendszer fölényét és végső győzelmét illetően. Mert, aki áthágja
a szabályokat, rosszul jár.
A két évtizeddel ezelőtti forradalom pedig „a század egyik legfontosabb történelmi fordulópontja”. Ez a forradalom óta eltelt húsz esztendő kritikai hangok felbukkanását is lehetővé tette. Az írásunk során már többször idézet dél-olasz lap az Il Mattino tette fel a kérdést a
nyugati szerepvállalással kapcsolatban: vajon hogyan viselkedett azokban a drámai napokban
a Nyugat? Mit tett Amerika és mit tettek az Atlanti szerződés országai? A lap saját kérdését
nyomban meg is válaszolta: a tiltakozó nyilatkozatokon, a szovjet agressziót elítélő megmozdulásokon, a menekültekkel való szolidaritáson kívül nem tett semmit. Ha az Amerikai Egyesült Államok – folytatta az újság – fenyegetést mutatott volna, ahogy Kennedy idején tette
Kuba felé, akkor Magyarország szabad ország maradt volna. Sajnos 1956 októbere után a világ közvéleménye Szuez felé fordult, ahol az angolok és franciák katonailag beavatkoztak,
hogy visszaszerezzék az ellenőrzést a csatorna felett. Ez a lépés megkönnyítette a Szovjetunió
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helyzetét, amely ezután boldogan elítélhette a nyugati inváziót, és Egyiptom mellé állhatott –
fejezte be emlékező írását a lap.
Budapest számára az évfordulóval kapcsolatban az egyik legnagyobb gondot az olasz
állami televízió – „amely eddig minden alkalmat kihasznált a Magyar Népköztársaság elleni
propagandára”272 - okozta.
A RAI (Radiotelevisione Italiana, az olasz állami televízió, a továbbiakban: RAI) befolyásolására az illetékesek több változatot is kidolgoztak. Fontos politikai feladat volt, hogy a
Magyar Televízió képviseletében Nagy Richárd elnök eredményes és a RAI műsorpolitikájára hatást gyakorló tárgyalásokat folytasson. Ezek során nyomatékosítani kellett, hogy az olasz
televízió magatartása nincs összhangban az olasz kormány és a DC vezetőinek a kétoldalú
tárgyalásokon elhangzó kijelentéseivel. A RAI vezetőivel folytatott személyes megbeszéléseken a magyar nagykövetnek el kellett érnie, hogy ne kerüljön sor a Magyar Népköztársasággal szembeni ellenséges hangvételű műsor sugárzására, a televízió legyen tekintettel az államközi kapcsolatok fejlesztéséhez fűződő olasz érdekekre273.
Az Olasz Külügyminisztérium Sajtóosztálya a magyar kéréssel kapcsolatban sajnálatát
fejezte ki, de nem felejtette el hangsúlyozni, hogy Olaszországban a külügyminisztérium nem
képes megakadályozni azt, hogy az állami televízió az évfordulóról megemlékezzék, a megemlékezés hangját nem tudja befolyásolni, még „akkor sem, ha a magyar félnek az lett volna
az érdeke, hogy az évforduló csendben elmúljon.”274 A RAI tehát 1976. október 22-én és 23án főműsor időben emlékezett meg az 1956-os forradalomról. A 22-ei adást a BBC-től vette
át, a 23-ai rövid filmet stúdióvita követte, melyen Alberto Ronché (Corriere della Sera), Augusto Livi (Paese Sera) újságírók és a kereszténydemokrata Rosario Romeo történész vettek
részt275.
Az 1956-os magyar forradalom húsz esztendős évfordulója nem volt a tízesztendős,
vagy akár a harminc éves évforduló jelentőségéhez mérhető, olaszországi belpolitikai hatását
tekintve pedig messze elmaradt tőlük. A jubileumi esztendőben szervezett ünnepségek, a sajtó
megemlékezések, a televíziós műsorok és beszélgetések között nehezen lehetett felfedezni a

272 MOL XIX-J-1-j

Olaszország 1976 108. doboz 117-1 004664/1 Az ellenforradalom évfordulója, nagykövetségek magatartása/Róma, Budapest, 1976. szeptem-

ber 9.
273 u.o.
274 MOL XIX-J-1-j

Olaszország 1976. 108. doboz 117-1 004664/2 a Külügyminisztérium XI. Területi Főosztályának feljegyzése. Tárgy: Olasz televízió-ellenfor-

radalom évfordulója. Budapest, 1976. november 19.
275 A

RAI 1956-os műsoraival kapcsolatban lásd még: Francesco Bono: Ungheria: quel che ne ha detto la televisione in Italia. in: Ruspanti: Ungheria 1956 283-

284. o.

103

Kádár-rendszerrel szembenálló, kifejezetten ellenséges törekvéseket. Elenyészőek voltak az
MSZMP felső vezetését bíráló megnyilatkozások is.
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3.3 A hetvenes évek, mint a kétoldalú kapcsolatok igen intenzív szakasza

A Simó Gyulát követő Száll József276, a Magyar Népköztársaság római nagykövete
1964. június 19-én adta át megbízólevelét Antonio Segninek, az Olasz Köztársaság elnökének.277 Hosszú követi munkássága – közel nyolc esztendeig állt a római magyar diplomáciai
képviselet élén – alatt tevékenyen hozzájárult a magyar-olasz kapcsolatok fejlődéséhez, ám
neve mégsem emiatt, vagy nem csak emiatt vált ismertté. Száll József személyét, diplomáciai
tevékenységét és hazatérte utáni disszidálását sok szempontból még ma is titokzatosság és homály övezi, amit nem csökkentett a tény, hogy nevét kapcsolatba hozták, a később részletesen
bemutatásra kerülő P(ropaganda) 2 nevű szabadkőműves szervezettel, és a hozzá kapcsolódó
titkos társasággal.
A 2004-ben elhunyt, Rákosi Mátyással tegező viszonyban lévő Száll profi diplomata
volt, római nagyköveti munkája előtt Bernben, Dzsakartában, majd Pekingben és Párizsban a
magyar UNESCO-nál teljesített szolgálatot. A hazahívásáról szóló hírek az olasz fővárosban
már 1970 áprilisában elterjedtek, végül is hivatalosan Száll Józsefet a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1970. július 6-án kelt 197/1970. számú határozatával felmentette Magyarország Római Nagykövetségének vezetése alól és állomáshelyéről hazarendelte.278 Hazatérte után afféle utazó nagykövet lett volna, a Rádió helyettes vezetőjének is volt kandidálva,
majd a külügyminisztériumban egy kisebb beosztásban kezdett el dolgozni. Ám a SZER Magyarországi Hírek című rovatának augusztus 28-i számában elhangzott tudósítás szerint kiderült róla, hogy a „diplomácián kívül más dolgokkal is foglalkozott”. 279 Az olasz politikai elittel kiváló kapcsolatokat ápoló magyar nagykövetet azzal gyanúsították, hogy római diplomáciai működése alatt gazdasági visszaéléseket követett el, illetve rábízott államtitkokat adott át
a „népköztársaság ellenségeinek”. Ezeket – a vád szerint – a magyar származású, és a Száll276 A két egymást váltó követ nem szívlelte egymást. Legalábbis Simóra erősen negatív benyomást tett Száll személye, amelyet többször is szóvá tesz a Politika történeti és Szakszervezeti Levéltárban található kéziratos visszaemlékezéseiben. Az átadás-átvétel idején a távozó Simó szerint Száll semmi érdeklődést nem tanúsított a jövőbeni római munkájával kapcsolatban: „Kereken megkérdeztem tőle, hogy fáradt-e vagy pedig egyszerűen nem érdekli amit mondok. Szabadkozott a
negatív feltételezésekkel szemben és erősítette, hogy minden érdekli. Mégis úgy láttam, hogy érdeklődést csak aziránt tanúsított, hogy elvileg az olasz külügy
egyetért-e azzal, hogy országaink között a diplomáciai szintet nagyköveti szintre emelje.” Később sem változik véleménye: „Száll Józseffel nemsokára pártkong resszusunkon találkoztam. […] Egymás mellett ültünk és én tízpercenként oldalba böktem, hogy ne aludjon és ne horkoljon olyan hangosan. És ez így ment nap ról napra a kongresszus ideje alatt. Amíg ott sok száz kongresszusi küldött pártunk legfelső irányító szervének minden új eszmei és politikai rezdülését igyekezett
megragadni, agyában és jegyzeteiben rögzíteni, addig a mi új római követünk jószerivel átaludta a pártkongresszust.” in: PIL 867. f/s-257 II. kötet 300. o.
277 (1964. június 20. Népszabadság) in: MTI Arch. MTI Szig. Biz. Sajtófigyelő.
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házaspárral baráti viszonyt ápoló Amerigo Tot és a szintén magyar származású olasz írónő
Bruck Edit csalták ki a magyar nagykövettől.280
Az egyre csökkenő levegő és a politikai nyomás, valamint az ellehetetlenülés281 miatt
Száll József feleségével és gyermekével 1970. nyarán elhagyta az országot, majd kisebb
Ausztriában töltött idő után október 4-én Olaszországban telepedett le.282 Többször próbálták
hazatérésre bíztatni.
Rómába történő távozása után a külügyminiszter magához kérette helyettesét, és azzal
bízta meg, hogy azonnal utazzon Rómába, ahol találkozzon Száll Józseffel és szólítsa fel őt,
hogy térjen haza Magyarországra. Hollai Imre október 10-én találkozott is Száll Józseffel 283,
ám az sikertelen volt: „ Ami engem ebből a találkozóból megragadott” – említette később
Hollai – „az az, hogy az első percek után nyilvánvaló volt előttem, hogy Száll József egészen
más ember, mint amilyennek korábban – akár néhány héttel előtte – ismertem, vagy gondoltam. Korábban is voltak kritikai észrevételei, cinikus megnyilatkozásai, de Rómában egy velünk szembenálló Száll Józseffel találkoztam.”.284 A további találkozókon Száll deklarálta az
MSZMP-ből való távozását, kifejtette, hogy véleménye szerint a magyar politikai apparátus
gátolja a kezdeményező lépéseket és meggyőződése szerint ma Magyarországon Száll Józsefet üldözik és mindent megtettek annak érdekében, hogy elkerüljön a külügyminisztériumból.285 Közben az olasz kormány, november 25-én elismerte, hogy Száll József és felesége október 18-án politikai menedékjogot kért Olaszországban. A menedékjogot 1970. december
12-én meg is kapták. Sajtóbeszámolók szerint Száll a következő kijelentéssel indokolta távozását: „Ellene vagyunk annak a politikai rendszernek, amely Magyarországot kormányozza.
Olyan országban akarunk élni, amely biztosítékokkal szolgál az alapvető polgári szabadságjogokat illetően. Nyolc évig éltünk Olaszországban. Szeretnénk új életet kezdeni.”286
Szintén hazatérésre szerette volna rávenni Szállt Márkus Dezső, a római követség volt I.
osztályú tanácsosa, aki közel egy esztendővel a disszidálást követően Ausztriában találkozott
280 Száll József interjú. Készítette Ungváry Krisztián 2003-ban. Az 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 778. sz. 27. o.
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az egykori nagykövettel és feleségével, és akinek Száll meg is válaszolta a SZER-ben elhangzottakat: nagyköveti szolgálata alatt Rómában kapcsolatba került Casaroli bíboros államtitkárral, rajta keresztül pedig VI. Pál pápával. Szerette volna megoldani a Magyarország és a
Szentszék közötti feszültségeket és elősegíteni a Mindszenty-ügy megoldását. Amikor ebbéli
tevékenysége kiszivárgott, az USA-ban élő „egyházi disszidensek […] elsősorban Varga Béla
öccse, Varga András jezsuita pap, aki közben Európában telepedett meg, kezdte támadni, elsősorban a Free Europe-ban, ami a SZER-kiadványa.” 287 A volt nagykövet később Rómában
érintkezésbe lépett az Egyesült Államok olaszországi nagykövetével, ismert Európában dolgozó amerikai újságírókkal, akiken keresztül szerette volna elérni, hogy a SZER vonja vissza
az ellene elkövetett sajtókampányt. Az USA római képviselőjével történt megbeszélései után
meghívták az Egyesült Államokba288. Később Száll belátta, hogy az az elképzelése, miszerint
peres úton kényszerítheti a SZER-t az ellene felhozott rágalmak és valótlanságok cáfolatára
irreálisan hosszú időt és mégtöbb pénzt venne igénybe.289
A Száll József és felesége elleni vádirat szerint a volt római nagykövet „az ország területének engedély nélküli elhagyását követően érintkezésbe bocsátkozott az Olasz Köztársaság
Külügyminisztériumával és elhárító szerveivel. E külföldi szervekkel való érintkezésbe bocsátkozása, majd együttműködése azért történt, hogy ezzel a Magyar Népköztársaság politikai
és egyéb fontos érdekeit sértse [...] Jelenleg pedig folyamatban van, hogy az általa ismert tit-
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1971. október 13-án jelenik meg C. L. Sulzberger „Odüsszeusz a kísértetek között” című irása az International Herald Tribune-ben, melyben a következőket

írja Szállal kapcsolatban: „…a hideghaború egyik következménye az emberek ide-oda áramlása az ideológiai szakadék közt. Ennek tipikus példái a disszidensek,
akik elmenekülnek a kommunista országokból szabadságot keresve, azok, akik az USA külföldi hadseregében szolgálattól akarnak megszabadulni., az idegenbe
menő amerikai fekete forradalmasok és azok a rivális diplomata és kémszervezeti disszidensek, akik különböző okokból hagyják el szülőhazájukat. Egyik legrejtélyesebb eset Száll Józsefé, Magyarország hivatalos diplomatája, nagykövete, aki legutóbb a külügyminiszter különtanácsadója volt. Száll Budapestről a múlt évben menekült el Rómába, ahol korábban állomásozott, tekintélyes ideig kikérdezték az olasz biztonsági szervek, és ez év elején az Egyesült Államokba vitte át a
CIA, amelynek önkéntes vendége volt hetekig. Száll, felesége, és 12 éves fia a CIA vendégszeretetét élvezték, annak egy washington melletti biztonságos házában és a család elismeri, hogy ezen idő alatt kedvesen bántak velük […] de el voltak zárva a barátokkal, vagy a nem CIA tisztviselőkkel való közvetlen kapcsolattoktól. Habár a CIA felajánlotta, hogy megkönnyíti Szállék végleges letelepedését, a nagykövet bizonytalan volt atekintetben, hogy vajon ezt a végső lépést meg
akarja-e tenni, még mindig magyarnak érezte magát és szocialistának.” Sajtószemle, Párizs 1971. október 13. Száll Sulzberger cikkben megfogalmazott állításait
az újság szerkesztőjéhez két nappal később, október 15-én írott levelében cáfolta. Ebben sorsáról, helyzetéről, családja és személyes jövőjéről kijelentette: „…Ez
egy hidegháborús típusú összeesküvés volt ellenem. Ennek az akciónak az volt a célja, hogy megsemmisítsenek egy politikai személyiséget, aki 15 évig harcolt –
bizonyos szerény sikerrel – a hidegháborús módszerek ellen és a nemzetközi enyhülésért […] Megértem és tiszteletben tartom a magyar hatóságok nehéz helyzetét, amikor komplikált egyéni problémámmal, továbbá következetes és irántuk is szilárd egyéni álláspontommal találkoznak. Tény, hogy ismételt kérésemre írásbeli amnesztiában részesítettek, amennyiben önként hazatérek. Azt is ki kell jelentenem, hogy egyedül én vagyok felelős azért az elhatározásért, hogy még nem
térek haza. Jelenlegi szándékom az, hogy teljesen visszavonulok a nyílvános és politikai élettől és tevékenységtől.” in: MOL XIX-J-1-u Volt KÜM vezetők iratanyagai 73. doboz Száll Józseffel kapcsolatos iratok
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kokat más hatalom hírszerző szerve előtt is felfedi.”290 Ezt Száll mindig is tagadta. 2003-ban
Ungváry Krisztiánnak így emlékezett: „Mikor ezek engem megkerestek, akkor fölhívtam az
akkor belügyminiszter Fanfanit, aki azt mondta nekem, hogy eszembe se jusson velük beszélni vagy szóba állni, nem a belügyhöz tartoztak, hanem a honvédelmi minisztériumhoz. És fölhívtam a Morót, aki akkor még miniszterelnök, még nem ölték meg, az is azt mondta, hogy
eszembe se jusson szóba állni velük. A barátom lakásában, egy orvos lakásában laktunk.
Ezeknek a parancsnoka, aki az Andreotti veje volt, eljött hozzánk, és majdnem térden állva
könyörgött a Trúdinak és nekem, hogy működjünk együtt. Én mondtam neki, hogy soha életemben nem működtem együtt olyan szervekkel, Amerikában sem, kérdezze meg az amerikaiakat, és én nem tudok magukkal együtt működni. Erre megpróbáltak mindenféle jó barátot,
olaszt megközelíteni és könyörögni, hogy győzzenek meg engem arról, hogy egyáltalán szóba
álljak velük. Azoknak mind mondtam, hogy eszem ágában nem volt. És aztán amikor elmentünk Amerikába, akkor küldtek a Trudinak egy virágcsokrot, hogy sajnálják, hogy mi nem
álltunk velük szóba.”.291A közben újból huzamosabb ideje Bécsben tartózkodó Száll Józseffel
a bécsi magyar nagykövetség 1971. július 6-án a Külügyminisztériumtól kapott felhatalmazás
birtokában szóban, majd ezt követően írásban is közölte, hogy az Elnöki Tanács „önkéntes
hazatérése esetén a hazatérés megtagadásának büntettére vonatkozólag eljárási kegyelemben
részesíti.”292 Nem egyértelműek és meglehetősen ellentmondásosak az ügyben elhangzottak.
A dokumentumok alapján az egykori nagykövet szándékai nehezen kibogózhatók, amit a korabeli, az üggyel foglalkozó összefoglaló jelentés is hangsúlyozott.” Száll magatartásából az
állapítható meg, hogy össze-vissza beszél. Hol kétségbeesését hangsúlyozza és öngyilkosságot emleget, hol az MSZMP KB. Külügyi Osztálya és a Külügyminisztérium vezető beosztású munkatársai ellen vádaskodik. Lugossy elvtársnak azt mondta, hogy »lehajtott fejjel, vezekelve« akarja jóvátenni hibáit, máskor viszont előzetes garanciára támasztott igényt atekintetben, hogy idehaza nem lesz bántódása. Hazatérési szándékát több akalommal hangoztatta, de
ezirányban semmit sem tett. Szavaiból nem derülnek ki valódi szándékai.”293
Száll József ügye nagy port vert fel. Alig két hónappal távozása után már Varsóból érkezett ügyvivői jelentés is foglalkozott esetével. A varsói magyar követség egyik munkatársa
1970. december 4.-én kereste fel a lengyel Külügyminisztérium Kulturális és Tudományos
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Főigazgatósága helyettes vezetőjét, hogy tájékozódjék nála az 1971-1975. évi magyar-lengyel
kulturális együttműködési terv előkészületeiről. A beszélgetés folyamán maga a főigazgatóhelyettes kért szót és saját kezdeményezésére kitért Száll József volt római nagykövet ügyére.
Elmondta, hogy viszonylag jól ismerte Száll nagykövetet, tekintve, hogy hosszú évekig dolgozott tanácsosként a Lengyel Népköztársaság római nagykövetségén. Mindezeken túl, pedig
hozzáfűzte magánvéleményét, olyan magánemberét, aki – mint mondta – hosszú ideig közvetlen szemtanúja volt a Száll József-vezette magyar nagykövetség működésének. A római
lengyel követség egykori tanácsosa nem tartotta egészséges dolognak, hogy valaki szinte
megszakítás nélkül ilyen hosszú időt töltsön külföldön, mivel elszakad az otthoni viszonyoktól úgy tudatilag, mind érzelmileg. Szerinte a magyar diplomata felesége „egészen beleélte
magát az olaszországi burzsoázia és a nyugati diplomaták társadalmi köreibe”.294
Bár Olaszországban – tette hozzá – világpolitikai szempontból kevesebb szenzáció történik, mégis célszerű lenne fölülvizsgálni a volt nagykövet eddigi működését és főleg az általa kialakított személyi kapcsolatokat – tanácsolta. Meggyőződése szerint ugyanis Száll József
távozása nem hirtelen elhatározás kérdése, hanem több éves együttműködés eredménye az illetékes olasz szervekkel. A disszidálás tényét az sem enyhíti – zárta a mondanivalóját – ,
hogy nem közvetlenül a nagyköveti székből távozott295.
Távozása után régi politikai-személyi kapcsolatait igyekezett felhasználni, tényleges segítséget a Szentszék biztosított számára, bár kezdetben őt és feleségét a belügyminisztérium
egyik villájában szállásolták el, ahogyan ezt az idézett Ungváry-interjúban mondta: „Disszidálásom után a Vatikán biztosított szállást, egy lakást, nem ők, nem az övéké volt, de ők szerezték, és annyi mindent tudtak szerezni. Tudtam, hogy Olaszországban sokkal könnyebben
kapok szállást és munkát, mint másutt.”296. Egykori kollegáinak disszidálása után három évvel
később ezt maga Száll is megerősítette, hiszen a római indonéz nagykövetség egyik fogadásán alkalma volt néhány szót váltania a magyar diplomatákkal. Elmondta, hogy baloldali katolikusok és kereszténydemokraták segítségével munkát kapott. Megtudták, hogy rosszul él,
tanácsadó állást ajánlottak föl neki egy gazdasági-műszaki vállalatnál. Szerződését rendszerint háromhavonta hosszabbították meg. Felesége, Bürger Gertrúd, aki Magyarországon is fotográfusként dolgozott a Magyar Távirati Irodában, Olaszországban is fotósként talált mun-
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kát, először a Grazia, majd a Panorama című lapoknál.297 Akár közvetítők útján is, de öbbször lépett érintkezésbe az olaszországi magyar diplomáciai képviseletekkel.
1972. nyarán az OKP képviselőjének elmondta, hogy „…arra kényszerült, hogy Olaszországban éljen – egyedüli ország, amely más országokban tett sikertelen kísérletek után tartózkodási engedélyt adott számára a nemzetközi jognak a volt diplomatáknak befogadására
vonatkozó előírása alapján.”298 A személyével kapcsolatos vádakra pedig így reagált: „a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban álló antikommunista magyar emigránsok ellene szőtt provokációjának áldozata, amelyet olyan iőpontra időzítettek, amikor hazájában bírálni kezdték
olaszországi nagyköveti tevékenységét.”299 Megismételte, hogy disszidálását kizárólag az vezette, hogy leleplezze a provokációt, megvédje becsületét, tette mindezt a magyar hatóságokkal való teljes egyetértésben.300 A történtekről Budapestnek beszámoló ideiglenes magyar
ügyvivő, Misur György jelentésében némi türelmetlenséggel állapította meg, majd javasolta:
„Száll jelenléte elkerülhetetlenül zavarni fogja a nagykövetség rendes működését és a magyar-olasz kapcsolatok különböző konkrét formáit. […] Száll és az OKP közötti érintkezés alkalmas a két párt közötti bizalom rontására […] szeretném aláhúzni, hogy – ha igaz, amit
Száll mond – akkor anyagi zavarai lehetnek, s ezen a ponton az olasz elhárítás még akkor is
megfogja, ha eddig minden nemzetközi kísérletnek oroszlánként ellenált volna. Ezt feltételezve lehet, hogy Olaszországban érkezik el ahhoz a kritikus ponthoz, hogy vagy hazamegy,
vagy eladja magát. Ebben az esetben minden olyan lépésünk, amellyel itteni létalapját gyengítjük, sietteti a döntést. Ezért, és továbbá, hogy jelenlétének tartossá válásából származó hátrányokat megelőzzük, javaslom, hogy az olasz külügyminisztérium útján kezdjük meg Száll
elszigetelését és kiszorítását Olaszországból.”301 Ez sem akkor, sem később nem sikerült,
Száll József Olaszországban maradt. 1973-ban távollétében őt tizenöt éves, feleségét, pedig
három éves börtönbüntetésre ítélték.302
Száll az 1956-os Intézet Oral History Archívumában található életútinterjújában nem
beszél arról, hogy emigrációs évei alatt magyar vezetőkkel tartotta volna a kapcsolatot. Mindössze egy olyan politikus van, aki talán kivétel ez alól: Nyers Rezső. Meglehetősen sajátosak
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és figyelemfelkeltők Szállnak a visszaemlékezésben Nyerssel kapcsolatban elmondottt szavai.
Felhívják a figyelmet arra, hogy legyen bármilyen fontos is a történelmi mélyinterjút adó személy, szavait csak alapos forráskritikával lehet és kell fogadni: „Ahányszor Nyers Olaszországba jött, mindig megkeresett bennünket, és utoljára talán 83-ban jött, de én fölmentem,
már nem Milánóban laktunk, akkor megkerestem őt, elkísértem a szállodájába és megállapodtunk, hogy találkozunk. És akkor kérte, hogy menjek el vele a milánói dómba, és ott elkezdett
sírni. Ő katolikus volt. Nagyon megható volt.”.303
Németh Miklós rendszerváltozást előkészítő kormánya az egykori nagykövetet részben
rehabilitálta. Maga az érintett az életinterjúban keserűen így beszélt a rehabilitálását is körülvevő óvatosságról: „Mikor hazahívtak azzal, hogy megszületett a rehabilitálási okmány, akkor azt én átvettem, és a legfelsőbb ügyésszel beszélgetve… rendes mondta nekem, hogy hát
én ezt nem is tudom, de amikor ezt eldöntötték, akkor a három tagja ennek a bizottságnak,
voltak vagy tizenketten, azt vetette föl, hogy én biztos kém is voltam a Nyugat számára, ami
nem igaz, és azért nem érdemlem meg a rehabilitálást. Ezt aztán senki nem vette tekintetbe.
Ezek aztán megpróbáltak a Fővárosi Bíróságnál egy ilyen újrafelvételt kérni ezzel az indoklással, hogy kém is voltam, aztán amit elutasított a Fővárosi Bíróság.”.304
Száll József 1989-et követően nem jött haza, Milánóban maradt, mint ahogy megmaradt
körülötte az a titokzatosság, amely nyilvánvalóan közrejátszott abban, amire Gyapay Dénes
így emlékezett: „[…] Én odáig is el mernék menni… én nagyon jó barátságban voltam Milánóban a nagykövetem ellenkezésének ellenére, Szörényi Laci nem nagyon támogatta az én
barátkozásomat… én helyreállítottam a kapcsolatokat – hogy úgy mondjam – Száll
Józseffel.”305
Száll nagyköveti munkájának egyik legfontosabb feladata az emigráció megszervezése
volt. Ez a munka tulajdonképpen már Simó Gyula ideje alatt elkezdődött: a római képviselet
igyekezett összefogni és feltérképezni az olaszországi magyarokat. A Száll vezette római magyar követség ezt a tevékenységet csak fokozta. A nagykövetség konzuli osztályának munkatársai sorra járták a magyarok lakta nagyvárosokat, ahol a magyar szervezetek vezetői tájékoztatást adtak az egyesületek aktuális helyzetéről, a tervekről és a problémákról306.

303 Száll József interjú. Készítette Ungváry Krisztián 2003-ban. Az 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 778. sz. 60. o.
304 Száll József interjú. Készítette Ungváry Krisztián 2003-ban. Az 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 778. sz. 60. o.
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Andreides Gábor interjúja Gyapay Dénessel

306 Milánóban ezidőtájt az egyesület élete a korábbiakhoz képest visszaesett. A vezetőség ennek okát a tagok elfoglaltságában és növekvő passzivitásában látta.
Sokan támadták a vezetőséget, viseltettek kimondottan ellenségesen vele szemben a hivatalos Magyarország külképviseletével fenntartott kapcsolatok miatt. in:
MOL 288. f./32/1965/19. ő.e. Száll József római nagykövet jelentése a milánói magyarok között végzett munkáról, Róma 1965. november 20.
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Magyarország és Olaszország kapcsolatainak nagyköveti szintre307 emelése (1964) után
mintegy felgyorsultak események. A magyar-olasz diplomáciai gépezet beindulását – Pankovits József kifejezésével élve csúcsra járatását – több magas szintű látogatás is jelezte. 1966ban Francesco De Martino az Olasz Szocialista Párt vezetője járt Budapesten, ahol fogadta őt
Kádár János és több magyar vezető. Négy esztendő múlva már miniszterelnök-helyettesként
tért vissza De Martino, ekkor elsősorban gazdasági kérdésekről tárgyalt magyar kollegáival,
így többek között Fock Jenő miniszterelnökkel.
Az 1970-es évekről bízvást állítható, hogy a magyar-olasz kapcsolatok történetének
egyik legaktívabb tíz esztendeje. Tanúskodnak erről a külügyminiszteri látogatások, a magas
szintű találkozók, a különböző nagy nyilvánosság mellett megtartott magyar-olasz közéleti
rendezvények és nem utolsó sorban Kádár János 1977-es olaszországi látogatása.
A külügyminiszteri vizitek az olasz külügyek irányítójának látogatásával vették kezdetét. Aldo Moro 1970. május 13-a és 15-e között volt a magyar főváros vendége, ahol tárgyalásokat folytatott Fock kormányfővel is. A külügyminiszteri megbeszéléseken „őszinte és szívélyes megértés légkörében” a feleknek meg kellett állapítaniuk, hogy a kapcsolatok – mindenekelőtt gazdasági és kulturális téren – folyamatosan és intenzíven fejlődnek. Felmerült a két
külügyminisztérium közötti gyakoribb érintkezések és egyeztetések gondolata is: ez az ötlet
mind magyar, mind olasz részről pozitív elbírálásban részesült. Moro budapesti látogatása
más szempontból is különleges volt. Olaszország a politikai blokkok realitásából kiindulva
kereste a békés egymás mellett élésből adódó lehetőségeket, a leszerelés elősegítésének módozatait, az országok közötti együttműködés színtereit. A látogatás miatt Budapestre küldött
tudósítók beszámolóikban külön kiemelték az Olaszországgal iránt tapasztalható szimpátia
lépten-nyomon történő megnyilvánulásait: az olasz külügyminiszter Budapesten meglátogatta
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Bölcsészettudományi Karán az
Olasz Nyelv és Irodalom Tanszéket, ahol „kedves kollégaként” fogadták. Az ELTE-n kívül
részt vett egy budapesti gimnáziumi olasz nyelv órán, valamint találkozott a budapesti Olasz
Kultúrintézet vezetőivel. A vizitációval Olaszország egy régi adóságát törlesztette, mert Aldo
Moro személyében 1942 óta először járt olasz külügyminiszter a magyar fővárosban. Akkor
(1942-ben) az olasz diplomácia iránytóját Galeazzo Cianonak hívták.308
307 A második világháború végéig a nagyhatalmak ügyeltek arra, hogy a többi államtól megkülönböztessék magukat. Ennek megfelelően nagyköveti szinten csak
a nagyhatalmak tartottak fenn egymással kapcsolatot. 1945 óta azonban minden állam egyenrangú méretétől, erejétől, politikai súlyától függetlenül, így tehát jogában áll, hogy diplomáciai kapcsolatait nagyköveti szinten intézze. Ha ezt nem teszi, akkor az nem státuszának, hanem az illető országgal fennálló viszonya
gyenge intenzitásának kifejezője. Bővebben Lásd: Pritz Pál Magyarország helye a XX. századi Európában – a magyar külpolitikai esélyei című tanulmányát. In:
Pritz Pál: Az a „rövid” 20. század történelempolitikai tanulmányok Magyar Történelmi Társulat 2005 116. o.
308 Dino

Frescobaldi: Realismo in un’atmosfera di cordialità in: Corriere della Sera 1970. május 16. 22. o.
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Moro látogatásának évében, november 23-a és 28-a között tartotta az MSZMP a X.
kongresszusát. A tanácskozás, melyen Leonyid Iljics Brezsnyev is részt vett, korrekciókat javasolt a gazdasági mechanizmus reformjában, állást foglalt a „szocialista demokrácia” fejlesztése és az életszínvonal emelése mellett. Kádár Jánost pedig újra megválasztotta a párt
első titkárává.
A kongresszust a szocialista országok legfőbb vezetői és az európai kommunista pártok
képviselői – Olaszországot Agostino Novella képviselte – előtt Kádár hosszú beszéde nyitotta
meg. Ebben az első számú magyar kommunista vezető újból kifejezte hűségét a Szovjetunióhoz és a proletár internacionalizmushoz. „Gyöngéden igazolta az 1968. augusztusi csehszlovákiai beavatkozást […] Megállapította a kapcsolatok normalizálását Kínával és Latin-Amerikával. A végén idézte az SZKP XX. Kongresszusát, hogy megerősítse és igazolja a magyarok relatíve nagy szabadságát művészeti és kulturális téren, amennyiben »a művész személyes ízlése nem sérti a szocializmus érdekeit és ideáljait, vagy a közerkölcsöt«. Röviden, semmi új …” – zárult a kongresszus első napjáról és Kádár felszólalásáról a római külügyminisztériumot tájékoztató budapesti távirat309.
A magyar külügyminiszter közel egy év múlva viszonozta olasz kollegájának 1970. májusi budapesti látogatását. Az 1971. április 14-én Rómába érkező Péter János tárgyalásokat
folytatott Saragat köztársasági elnökkel, Fanfani szenátusi elnökkel és találkozott Róma polgármesterével, az 1969. július 30-án megválasztott kereszténydemokrata Clelio Daridával310.
A hetvenes években az európai biztonság és együttműködés kiemelt szerepet játszott a
magyar-olasz megbeszéléseken. A felek hangsúlyozták, hogy kormányaik mind a kétoldalú,
mind a sokoldalú kapcsolatokban a kölcsönös bizalom légkörének megteremtésén fáradoznak. Az olasz kormány az európai együttműködést ténylegessé és széleskörűvé kívánja tenni.
Annak ellenére, hogy az Olasz Köztársaság – mint mindig – komoly és hűséges viszonnyal
van saját katonai és politikai szövetségeseihez, érdekelt a kétoldalú kapcsolatok tovább fejlesztésében mondván, a katonai és politikai tömbök tagországai kétoldalú kapcsolatainak javulása elősegíti e tömbök egymáshoz való viszonyának javulását.
Így pedig a katonai szervezetek működésében újabban egyre inkább hangsúlyosabbá válik a politikai jelleg. Mindenképpen törekedni kell tehát az ez irányú tevékenységük erősítésére és a meglévő katonai szövetségi rendszereknek a béke és megértés szellemében történő
működtetésére.311
309 ASMAE DGAP Telegrammi ordinari 1943-1984, anno 1970 Ambasciata Budapest vol. 26. Ogetto: Relazione Kadar al X˚. Congresso Partito Comunista
Ungherese 24/11/70
310 Péter

János külügyminiszter jelentése az MSZMP KB-nak olaszországi látogatásáról. MOL 288. f. 32/1971/12. ő.e.

311 Pankovits i.m. 135. o.
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A béke és a szembenállás csökkentése játszotta a főszerepet a magyar Országgyűlés, valamint az európai biztonság és együttműködés magyar nemzeti bizottsága meghívására 1971.
november 19-től 21-ig Magyarországon tartózkodó olasz közéleti személyiségek a megbeszélésein is. A Luigi Granelli, kereszténydemokrata képviselő, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke által vezetett csoport312 tagjai magyarországi tartózkodásuk alatt eszmecserét
folytattak Kállai Gyulával, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjával, a Hazafias Népfront és
az európai biztonság és együttműködés magyar nemzeti bizottsága elnökével; dr. Beresztóczy
Miklóssal, az országgyűlés alelnökével és más közéleti személyiségekkel. Találkoztak Veszprém megye országgyűlési képviselőivel és más tanácsi vezetőkkel. A felek egyetértettek abban, hogy lehetséges és elengedhetetlen az államok európai biztonsági és együttműködési
konferenciájának összehívása. Az értekezleten szükséges – minden előzetes feltétel nélkül –
valamennyi érdekelt állam részvétele, függetlenül társadalmi berendezkedésétől. A megbeszélések résztvevői között nem mutatkozott nézeteltérés abban, hogy az államok közötti kezdeményezéseken kívül, a konferencia érdekében – az európai biztonság ellenzőinek elszigetelésére is – minden szinten aktivizálni kell a politikai erők, a képviseleti szervek, a demokratikus és társadalmi szervezetek kezdeményezéseit, és ki kell szélesíteni a népi részvételt.
Egyetértettek egy sokoldalú kerekasztal-konferencia megrendezésével az európai politikai és
társadalmi erők között, amely hozzájárul az európai biztonsághoz és együttműködéshez.
Megegyeztek olyan állandó magyar-olasz „fórum” létrehozásában, amelyben a két ország társadalmi erői, közéleti személyiségei rendszeres, szabad eszmecserét folytatnak az európai
biztonság és együttműködés kérdéseiről. A résztvevők a két ország hagyományos barátságának szellemében megállapították, hogy Magyarország és Olaszország kapcsolatai kedvezően
alakulnak, s egybehangzóan kifejezésre jutatták a további fejlődésre irányuló óhajukat.313
Aldo Moro 1974-ben ismét Budapestre látogatott, majd a következő évben otthon, Rómában fogadta Lázár Györgyöt, a Magyar Népköztársaság miniszterelnökét. Lázár ezen a látogatáson hivatalos audiencián is járt a pápánál.

312 A csoport tagjai: Luciano de Pascalis képviselő, az Olasz Szocialista Párt vezetőségének tagja; Franco Calamandrei, az Olasz Kommunista Párt szenátora, a
szenátus külügyi bizottságának az alelnöke; Carlo Fracanzani kereszténydemokrata párti képviselő, a képviselőház külügyi bizottságának tagja; Giangiacomo Lattanzi képviselő, a Proletár Egység Olasz Szocialista Pártjának központi bizottsági tagja, az olasz-magyar interparlamentáris csoport elnöke; Vittorio Orilia független szocialista képviselő, a képviselőház külügyi bizottságának tagja; Michele Rossi az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja; Giuseppe Pizza a
kereszténydemokrata párt ifjúsági mozgalmának vezetője; Ruggiero Orfei, a Sette Giorni című hetilap főszerkesztője; Diego Cuzzi, az E.N.I. sajtó-és propagandaosztályának vezetője; Franco Soglian, a milánói nemzetközi politikai intézet munkatársa; Vincenzo Guizzi, az Olasz Szocialista Párt külügyi osztályának munka társa; Stefano Silvestri, a római Olasz Külügyi Intézet munkatársa voltak. Közlemény a magyar és olasz közéleti személyiségek budapesti kerekasztal-konferenciájáról 1971. november 19-21. in: Magyar Külpolitikai Évkönyv 1971. A Magyar Népköztársaság kapcsolatai és külpolitikai tevékenysége 1971 Összeállította a
Külügyminisztérium Megjelent a Kossuth Könyvkiadó gondozásában Budapest, 1972. 161.-162. o.
313 u.o.
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A magyar kormányfőt a látogatásra elkísérte dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter
és Nagy János külügyminiszter-helyettes. Moro miniszterelnök a találkozó fontosságát abban
látta, hogy az mintegy megkoronázta az utóbbi évek kormányközi érintkezéseit. Meggyőződését fejezte ki, hogy Lázár kormányfő látogatása egyben kiindulópontot is jelent majd a kétoldalú viszonyok és a kapcsolatok még tartalmasabbá tétele irányában.314
A látogatás apropójából készült magyar külügyminiszteri tájékoztató kiemelte, hogy
Magyarországgal kapcsolatban az olasz sajtóban az elmúlt esztendőkben elsősorban belpolitikai jellegű kérdések kerültek előtérbe, mindenekelőtt az MSZMP KB 1972. november 14-15ei és az 1973. november 28-ai ülések határozatai kapcsán. Nem hiányoztak azonban a magyar
külpolitikát érintő kommentárok sem. A külügyminisztérium összefoglalója különös figyelemmel kezelte Ennio Carettonak a La Stampa című lapban megjelent 1973-as cikksorozatát,
amely egy másfajta kommunizmus közeli megszületéséről írt egy olyan kommunizmusról
amely „saját ideológiával, más hatalmi technikával, és eredeti gazdasági koncepcióval bír”.315
Ezek után érthető Caretto kérdése: vajon a Szovjetunió milyen mértékig lenne hajlandó
elfogadni egy másfajta kommunizmus új határait, és vajon a gazdasági reform új célkitűzései
megvalósíthatók-e a rendszer reformja nélkül?316 Tulajdonképpen elfogadható a La Stampa
azon megállapítása is, hogy a Magyarországon zajló „menedzseri forradalomnak” lényege a
jogkörök átruházása az apparatcsikokról a technokratákra. Ennek eredménye egy új osztály
kialakulása, amelynek tagjai nem „a szovjet vágású bürokraták”, hanem „menedzserek”, akik
a dogmák végét hirdetik, de ismerik függetlenségük határait is.317
Lázár György miniszterelnöki látogatásának jelentőségét csak emelte, hogy magyar kormányfő személyében a második világháború vége óta először látogatott Olaszországba.
A hatvanas-hetvenes évekre a magyar-olasz diplomáciai kapcsolatok történetét tárgyalva hármas (magyar-olasz-vatikáni) kapcsolódási ponthoz érkeztünk. Így mindenképpen szükségesnek tűnik egy rövid összefoglaló az elmúlt század magyar-vatikáni kapcsolatáról, annál
is inkább, mert a Szentszék a maga súllyával pedig mind a mai napig kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de befolyást gyakorol Itália kül- és belpolitikájára318.
314 Népszabadság 1975.
315

november 12. 3. o.

Tájékoztató a magyar-olasz külügyminiszteri tárgyaláshoz. Tárgy: Magyar-olasz sajtókapcsolatok, Magyarország az olasz sajtóban. Budapest 1974. május 8.

in: MOL XIX-J-1-v KÜM Sajtófőosztály 1971-1986 10. doboz
316 u.o.
317 u.o.

318 Elég csak a Pápai Állam politikájára gondolni az olasz egyesítés idején, vagy IX. Pius (Giovanni Maria Mastai Ferretti) „Non expedit

” című enciklikáját em-

líteni, melyben a pápa megtiltja az olasz polgárok számára a politikai szerepvállalást. A huszadik században is akad példa a vatikáni politika hatásra. Ilyen XXIII.
János nyíltan helyeslő állásfoglalása az olasz belpolitikában tapasztalható baloldali nyitás (apertura alla sinistra) kapcsán, vagy az elmúlt esztendők a katolikus
egyházat, annak politikáját is érintő referendumokban elfoglalt vatikáni megnyilvánulások sorozata.
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Szabó Csaba A Szentszék és Magyarország című dokumentumkötetének bevezető tanulmánya részletesen elénk tárja a pápai állam és Magyarország kapcsolatának huszadik századi
történetét: A Szentszék és Magyarország közötti hivatalos kapcsolatokról 1918 előtt nem érdemes beszélni, hiszen a világháború előtt a diplomáciai kapcsolatokat az osztrák-magyar közös külügyminisztérium ápolta. A Monarchia felbomlása után már a Károlyi- és a Berinkeykormány is kezdeményezte a diplomáciai kapcsolatok felvételét, erre azonban csak 1920. június 4-e után kerülhetett sor. A két világháború között a Szentszék és Magyarország kapcsolata néhány nézeteltéréstől eltekintve mindvégig szívélyesek maradt. A lényegében jónak
mondható kapcsolatok a Vatikánnal egészen a második világháború végéig fennmaradtak.
Angelo Rotta pápai nuncius a háború éveiben is mindvégig állomáshelyén maradt és jelentős
szerepet vállalt a magyarországi zsidók mentésében. Ennek ellenére a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság követelésére az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. április 4-én kiutasította az országból azzal az érveléssel, hogy a nyilas puccs után a helyén maradt, ezzel pedig de facto elismerte a Szálasi-kormányt. Rotta nuncius kiutasítása nem jelentette automatikusan a szentszéki kapcsolatok megszakadását. Maga a vatikáni magyar követség sem szűnt meg, csak lehetetlenné vált a kapcsolatok tartása. 1945-ben és az azt követő három esztendőben mindvégig napirenden maradt a diplomáciai viszony helyreállítása. Több kezdeményezés történt a
magyar kormány és Mindszenty bíboros részéről is, de ezek végül nem vezettek eredményre.
Sőt, a helyzet csak romlott.
A magyar katolikus egyház feje elleni támadás után XII. Pius pápa levélben fordult a
magyar püspökökhöz, megbélyegezte a Mindszenty elleni bírósági eljárását és helytállásra
szólította fel őket. Ettől kezdve a magyar katolikus egyház számára teljesen lezárult a közvetlen kapcsolattartás Rómával. A Vatikántól való teljes elzárást az 1956-os forradalom és szabadságharc oldotta fel egy rövid időre, mikor ismét első kézből származó információk cseréjére nyílott lehetőség. A forradalom után azután 1962-ig ismét megszűnt a kapcsolat.
Az 1958-ban trónra lépő új pápa, XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli) új irányvonalat jelentett a Szentszék külpolitikájában. Agostino Casaroli szerint a kommunista államok
és a Vatikán közötti dialógus megindulását a Szovjetunió római követe által a pápa 80. születésnapjára küldött üdvözlő távirat jelentette 1961. november 25-én. A Hruscsov utasítására
küldött üzenet elismeréssel szólt a katolikus egyházfő béke iránti elkötelezettségéről. Néhány
nap múlva maga Hruscsov adott interjút a Pravdának, melyben tulajdonképpen megismételte
a dicséreteket a pápa béketörekvéseiről. „Valami alakul a világban” – mondta XXIII. János,
mikor hírét vette a nyilatkozatnak és az üdvözlő táviratnak.
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Amikor 1962. október 11-én a pápa megnyitotta a II. Vatikáni Zsinatot, keleti politikájának fő elgondolása az volt, hogy a Szovjetuniónak mint olyannak létezése és fennmaradása
tartós, együttélésre kell törekedni a kétpólusú világ keretein belül. A zsinaton egyébként magyar, lengyel, csehszlovák, kelet-német és jugoszláv katolikus főpapok is jelen voltak.319Az
ekkor már a Magyar Népköztársaság és a Vatikán között zajló tárgyalások során több olyan
probléma is felmerült, amelyek megoldása évek óta sürgető fontossággal bírt.
A Szentszék számára tehát az egyik fontos kérdés az általa már részben kinevezett, de a
magyar állam által el nem ismert püspökök helyzetének rendezése volt. XII. Pius még 1950ben nevezte ki a kalocsai, illetve az egri segédpüspököket, akik kinevezéséhez azonban a magyar állam nem járult hozzá hasonlóan 1959-hez, mikor pedig a pécsi és a szombathelyi segédpüspökök kinevezését akadályozta meg. Az utolsó megyéspüspök, akit a Szentszék ki tudott nevezni Badalik Bertalan volt. A veszprémi püspököt 1957-ben Hejcére internálták Pétery József váci megyéspüspök mellé320.
A hivatásuk gyakorlásában akadályoztatott püspökök személyes sorsán át hívta fel a figyelmet Bulányi György a Vatikán akkor sokak által bírált politikájára. A Bokor nevű kisközösséget megszervező Bulányit 1952-ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték államellenes szervezkedés vádja miatt. 1956-ban kiszabadult, hosszú rejtőzködés után csak 1958-ban
fogták el ismét. A börtönből végleg 1960-ban szabadult. Bulányi szerint a Szentszék a cél,
vagyis a megegyezés érdekében talán több engedményt tett, mint a magyar állam. A Vatikán
azokat a papokat, akik korábban vállalhatatlanok voltak a kommunista hatalommal való paktálás következtében, érsekké és püspökké nevezte ki, átlépve mind az amerikai követségen
levő Mindszenty prímás feje fölött, mind például a Hejcére internált, nem kollaboráló püspökök feje fölött. A Hejcén lévő Pétery váci püspök és Badalik veszprémi püspök, amikor 1964ben hírét vették, hogy a Casaroli szentszéki követ Magyarországra jön, alig várták az időpontot, hogy végre mindent elmondhassanak neki. Agostino Casaroli eljött, de nem kereste meg
az internált püspököket. Az államhatalom bizalmát élvező kollaboráns püspököket kereste
meg, és csak elutazása előtt adott pár perces találkozási lehetőséget a két főpapnak. Casaroli
azt mondta, hogy ő csak azért akar a püspökökkel találkozni, hogy áldást kérjen tőlük és letérdepelt előttük. Pétery, aki – Bulányi szerint – szelíd és halk szavú ember volt úgy emlékezett
vissza erre, hogy „majd belerúgtam ebbe a büdös digóba, amikor letérdepelt előttem”.321
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A Magyar Katolikus Egyház feje 1956. november 4-én az Amerikai Egyesült Államok
budapesti követségén talált menedéket, ahol menedékjogot kért és kapott az USA elnökétől.
A bíboros a Vatikán és Magyarország közötti tárgyalások megindulásakor már hatodik éve élt
a Szabadság téri diplomáciai képviselet épületében. A Magyar Népköztársaság római követségének jelentése szerint Nagy Imre és társai kivégzése után a Vatikán komolyan aggódott
Mindszenty bíboros jövőbeni helyzetét illetően. A magyar főpap esetleges menekülését illetően a Szentszék óvatosan érdeklődött néhány európai országnál, köztük az amerikai, nyugatnémet, és osztrák kormánynál. Ausztria válaszában közölte, hogy nem tud semmit tenni azontúl, hogy politikai menedékjogot ad Mindszentynek. Egy hónappal később a Vatikánban néhány magas szintű tárgyalás folyt a bíboros ügyében, amelyeken a Szentszék számos „keleti
szakértője” kifejezte azon véleményét, hogy teljesen kizárt a bíboros halálra ítélésének lehetősége, mert a bírósági eljárások „az exkommunista elhajlókra korlátozódnak éppen azért,
hogy megfélemlítsék a kommunista rezsim belső ellenfeleit és a titoistákat”. A tárgyalások
végén olyan állásfoglalás született, miszerint a helyzet alkalmatlan a hercegprímás Magyarországról való elhozatalára. A határozattal – a jelentés szerint – a pápa teljes mértékben egyetértett.322
Mindszenty ügye természetesen szóba került azon a sajtótájékoztatón is, melyet Kállai
Gyula miniszterelnök-helyettes tartott 1961. december 4-én Budapesten. A sajtótájékoztató
létrejötte a magyar kormányzat abbéli szándékának volt köszönhető, hogy új alapokra helyezze kapcsolatát a nyugattal, így a nyugati sajtóval – úgy,ahogy láttuk az olasz „polgári” újságírók esetében is -, amelytől egy új politikai szakasz kezdetét remélte. Kállai a parlamentben
megtartott tájékoztatón Mindszenty József bíboros, prímás helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy az egyházfő problémája „önmagában” nem érdekli a kormányt.
Kállai Gyula tudomásul vette azt, hogy a bíboros tartós jelenléte – végeredményben – az
Egyesült Államoknak több kellemetlenséget okoz, mint a magyar kormánynak, utóbbi pedig
ma az USA-tól engedményeket csikarhat ki annak az ígéretnek az ellenében, hogy Mindszentyt új bánásmódban részesíti: „Az Egyesült Államoknak kell megfontolnia azt a problémát,
amit a bíboros jelenléte okoz követségükön. Számunkra a fontos probléma az Egyesült Államokkal való kapcsolat javulása. Mindszenty problémája ennek a kérdésnek csak egy részét
képezi; ha az Egyesült Államok akarja, kezdhetünk tárgyalásokat ezzel kapcsolatban is.”.323

322 Római
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Ugyanerre célzott az olasz szocialisták lapja néhány héttel a Kállai-féle – a nyugati sajtó
számára adott – sajtóbeszélgetés előtt. Az Avanti! cikkében hívta fel a figyelmet Mindszenty
helyzetére, amely paradox módon megfelel úgy a Vatikán, mint a Magyar Népköztársaság
céljainak. A Szentszék részére a bíboros szabad, de fogoly, míg a magyar kormány szempontjából a bíboros fogoly, de szabad.
A helyzet, pedig valóban kettős előnnyel járt Budapest részére. A bíboros fogoly, ráadásul az amerikaiak költségén. Végeredményképpen tehát ez a magyar félnek kedvezett, és az
amerikaiaknak kellett előbb-utóbb belátniuk helyzetük tarthatatlanságát324.
A két ország között a hatvanas évek elején megindult enyhülés jegyében 1962 szeptemberében az olasz állami televízió munkatársai már megbeszéléseket folytattak a római magyar
követség sajtósaival, hogy milyen feltételek mellett utazhatna be az olasz televízió két riportere Magyarországra filmfelvételeket készíteni, amelyekből – terveik szerint – harmincperces
összefüggő televíziós filmet mutatnának be az olasz televízióban. A tárgyalások jól haladtak
és magasabb szintre kerültek: a RAI vezérigazgatója jelentkezett, aki találkozót kért Simó
Gyula magyar követtől. Megbeszélésükön Ettore Bernabei, a RAI vezérigazgatója közölte,
hogy annak a politikai csoportnak, amelyhez ő is tartozik és amelynek feje Amintore Fanfani
miniszterelnök, célja őszinte baráti kapcsolatok kiépítése a szocialista országokkal. Ennek a
televíziós munkának a keretében elsősorban Magyarországot és Lengyelországot szeretnék
bemutatni az olasz televízió nézőinek. Az olasz állami televízió tervei szerint a két Magyarországra küldendő riporter nem turistaként utazna, hanem nyitott szemmel, hogy meglássa
mindazt, ami érdekes és az olasz közönség számára megkapó lehet.
A televíziós forgatás ügyeinek rendezése után következett azonban a látogatás érdekesebb, izgalmasabb része: Bernabei vezérigazgató közölte a magyar követtel, hogy a Szentszék
megbízásából más fontos közlendője is lenne, amelyről Fanfani miniszterelnök is tud, és jóváhagyta azt. Ez a megbízatás Mindszenty-ügy volt. Az olasz televízió vezetője elmondta,
hogy abban az esetben, ha Mindszenty József a magyar kormány hozzájárulásával elhagyhatná Magyarországot, akkor a Vatikán a következőket garantálná:
- soha többé nem térne vissza Magyarországra;
- soha semmilyen formában és módon, sem szóban, sem írásban nem tehetne semmit
sem Magyarország, sem más szocialista ország ellen;
- garantálnák azt is, hogy a Zsinaton sem esne szó ellenséges hangon sem Magyarországról, sem más szocialista országról.
324 Luigi

Vismara: Az egyház és az állam közötti együttélés a versengés jegyében folyik? Avanti! 1961. november 12. u.o.
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Hozzátette még, hogy ez utóbbi, most ismertetett megoldás igen komoly komplikációkat
vonna maga után a Vatikánon belül is, hiszen felmerül(het) az a kánonjogi kérdés, hogy a
„pásztor”, azaz a kardinális „semmilyen körülmények között sem hagyhatja el a nyájat”. Szóba került továbbá a kardinális utódlásának kérdése, végül pedig az a vatikáni információ miszerint a magyar katolikus papság között jelenleg legalább három fő irányzat van, és ezek közül a legkonzervatívabb irányzat az, amelyik a status quo alapján állva Mindszentyt, és kizárólag Mindszentyt ismeri el a Magyar Katolikus Egyház fejének úgy jogilag, mint gyakorlatilag. Az érdemi beszélgetés után kialakult rövid vita során Simó magyar követ kételyeit fejezte
ki az előbbiekben említett garanciákkal szemben, illetőleg a garanciákba foglalt tartalommal
kapcsolatban. Ettore Bernabei igazgató válaszában igyekezett megnyugtatni magyar tárgyalópartnerét az abszolút biztos vatikáni garanciákról: magának a Szentszéknek is az az érdeke,
hogy Mindszenty bíboros ne térjen vissza Magyarországra, ne beszéljen, és hogy a Szentszéken belüli legkonzervatívabb irányzat vereséget szenvedjen.325 További találkozóra kettejük
között azonban nem került sor, a bíboros nem volt hajlandó elhagyni a budapesti amerikai követség épületét.
Mégis ennyi – illetve az Alekszej Adzsubejnek, Hruscsov vejének, az Izvesztyija főszerkesztőjének adott pápai audiencia – elég volt ahhoz, hogy a sajtóban mindenre kiterjedő
találgatások lássanak napvilágot a magyar főpap sorsát illetően. Feszült várakozás előzte meg
az 1956-as magyar amnesztiát is. Vatikáni és olasz Kelet-Európa szakértők feltették a kérdést,
vajon Mindszenty, aki mindig ártatlannak mondta magát, most hajlandó-e kérelemmel fordulni a Kádár kormányhoz, hogy az amnesztiát az ő ügyére is terjesszék ki. A feltett kérdésre
meg is adták a választ: egy ilyen tettel a bíboros elismerné bűnösségét.
A Vatikán és Magyarország között megindult tárgyalások végül is 1964. június 10-én
vezettek eredményre, mikor is Mons. Agostino Casaroli, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának helyettes titkára és Pranter József miniszter, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke aláírta a magyar katolikus egyház és a magyar állam közötti egyes jogi és ténybeli kérdéseket rendező részleges megállapodást a hozzákapcsolt jegyzőkönyvvel együtt.326 Olasz diplo325
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326 Mons. Agostino Casaroli, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának helyettes titkára és Prantner József miniszter, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
aláírta a magyar katolikus egyház és a magyar állam közötti egyes jogi és ténybeli kérdéseket rendező részleges megállapodást, a hozzákapcsolt jegyzőkönyvvel
együtt. Ennek értelmében:
- A pápa kalocsai érsekké nevezte ki Hamvas Endrét, aki 1944. március 3. óta csanádi püspök volt.
- A pápa Brezanóczy Pál, 1959. június 6-án kinevezett egri apostoli kormányzót kinevezte rotariai c. püspökké.
- A pápa csanádi apostoli kormányzóvá és tagaratai c. püspökké nevezte ki Ijjas Józsefet.
- A pápa pécsi apostoli kormányzóvá és melzi c. püspökké nevezte ki Cserháti Józsefet.
- A pápa segédpüspökké nevezte ki Bánk Józsefet.
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máciai források, valamint a külügyminisztérium úgy értékelték a Vatikán és a magyar kormány közötti megegyezést, hogy a Szentszék ezzel a lépésével csatlakozott a „békés együttélés táborához”, azzal a szándékkal, hogy kihasználja XXIII. János a feszültség enyhítésére
vonatkozó kezdeményezéseit Magyarországon kívül más szocialista országban is. A „Farnesina” szerint a szerződés – magyar kormány szempontjából – ha pillanatnyilag nem is oldja
meg a Mindszenty-kérdést, de elősegíti annak rendeződését. Kijelentették, hogy a megállapodás precedenst jelenthet más szocialista országok számára.
Összességében elmondható, hogy az olasz diplomaták a megegyezést a Vatikán és a
kommunista államok közötti kapcsolatok revíziójának tekintették, s általában kedvezően ítélték meg, mert az elért eredmények reményében arra gondoltak, hogy Olaszország is fejlesztheti kapcsolatait a szocialista tábor országaival.327
A magyar emigráció viszont a kérdésben korántsem volt egységesnek nevezhető. A
megszólalók egyrészt elismerték, hogy a megállapodásra szükség volt már rég, ezért azt üdvözölték, igent mondtak rá. Másrészt úgy érezték, hogy a Vatikán túl sok kedvezményt adott
a kommunista Magyarországnak. Úgy érezték, azzal, hogy XXIII. János fogadta a Vatikánban
Adzsubejt, majd most ezzel a részleges megállapodással szalonképessé tette a kommunizmust.
A „Mindszenty-ügy” 1971-ben ismét fordulóponthoz érkezett. A bíboros 1971 szeptemberében elhagyhatta a budapesti amerikai nagykövetséget, ahová 1956. november 4-én menekült, majd Bécsbe érkezett, ahol Agostino Casaroli fogadta és repülőgépen kísérte őt Rómába.
1971 október végén a bíboros elhagyta Rómát, és Bécsbe a Pázmáneumbe költözött. Két esztendő múlva, 1973. december 18-án VI. Pál pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag
megüresedettnek nyilvánította, de ezt csak 1974. február 5-én hozta nyilvánosságra.
Jellemző volt a hetvenes évek közepére mind az olasz belpolitikában, mind pedig a magyar-olasz relációban, hogy jó viszony kezdett kialakulni a politikai paletta különböző oldalán található pártok és mozgalmak között. Aldo Moro kimondottan jó kapcsolatokat ápolt a
Berlinguer vezette OKP-val, továbbá megkezdődött a kereszténydemokraták és az MSZMP
közeledése is.
A magyar külpolitika alakításáról az MSZMP legfelső vezetésében döntöttek. Nem létezett olyan külpolitikai kérdés, vagy probléma, amely ne került volna a Politikai Bizottság elé.
- A pápa megerősítette szombathelyi segédpüspöki kinevezésében Winkler Józsefet, aki 1959. szeptember 15-én dadimai c. püspökké kapott kinevezést, de
akadályoztatva volt. Püspökké szentelése a többi négy kinevezett püspökkel együtt Budapesten, 1960. október 28-án volt, a Szent István bazilikában. A szentelést Hamvas Endre kalocsai érsek végezte.
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A magyar külügyminiszter is természetesen előre meghatározott, leírt témajavaslatokat és menetrendet kapott kézhez, egy-egy külföldi kollegájával történő tárgyalás előtt. A pártközpont e
téren illetékes szerve a Külügyi Bizottság volt, amely szinte minden téren kontroll alatt tartotta a Bem-rakpart munkáját.
Ám a végső döntés joga mindig Kádár Jánosé volt, aki szinte kézi vezérléssel irányította
és formálta a magyar külpolitikát. Érdemes felidézni az említett „olasz ügyet”, mikor Kádár
Horn Gyulával és Szűrös Mátyással folytatott vitájában ellentmondást nem tűrő hangon jelentette ki: ebben az országban csak ő mondhat ki új külpolitikai dolgokat.
Mégis, ennek ellenére, ha az MSZMP-n belül „olasz vonalról” beszélhetünk, mindenképpen szólnunk kell Berecz Jánosról, aki tudatosan építette azt a vonalat, amely egyik oldalról ebben az időben Bonn felé, de a másik oldalon Róma felé vezetett.328 Berecznek jó kapcsolata volt azzal a DC-n belüli bal szárnnyal, ami jelentős erőt képviselt a párton belül. Nagyon jó kapcsolatot ápolt Luigi Granelli szenátorral, aki hosszú ideig volt a DC nemzetközi
titkára, tehát Bereczcel nagyjából azonos beosztásban. A kapcsolat a németekkel előbb kialakult, de az olaszokkal így is megszületett egyfajta párbeszéd, tehát volt kapcsolat az MSZMP
és a DC között. Mindkét fél számára előnyös volt a kialakult helyzet, Berecz Magyarország
képviseletében – személyes szimpátiáját, és kapcsolatteremtő képességét felhasználva - egy
nagy, erős nyugati kereszténydemokrata párttal alakított ki jó viszonyt. A DC pedig azt látta
jól, hogy ahol lehet „azért próbáljuk meg betenni a lábunkat a résekbe”329.
Kádár Jánosnak az 1977-es évre szóló olaszországi meghívása Giulio Andreotti kormányának döntése volt. Palotás Rezső nagykövetet 1976. december 24-én hivatta magához Andreotti miniszterelnök, hogy szóban közölje a meghívást, és felkérje a látogatás előkészítésére.330 Az olaszországi út elfogadásáról a Politikai Bizottság döntött nem hagyva figyelmen kívül azt a tényt, hogy 1973-ban Tito, 1974-ben Ceauşescu, 1975-ben pedig a bolgár vezető,
Todor Zsivkov járt az olasz fővárosban331.

328 Andreides

Gábor interjúja Gyapay Dénessel
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Palotás Rezső szavait Pankovits József idézi in: Pankovits József i.m. 144. o.
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4. Fejezet

4. 1 Kádár János olaszországi látogatása

„’77-ben eljutottunk a Vatikánba.
Volt, aki erősen ellenezte
például a Külügyben
egy helyettes államtitkár:
„minek az?”
De az uram megmondta:
„ha már ott vagyunk, úgy illik
hogy a pápához is beköszönjünk.”
Korábban én még nem jártam arra.
Kádár se. Nem tudtuk mire számítsunk.
Mindkettőnket izgatott ez a látogatás.
Amit harmincpercesre terveztek a pápai kamarások
aztán amikor az uram még egy óra múlva sem jött ki
az Őrök mind nyugtalanabbak lettek:
„Őszentsége a Kádárral vajon mit beszél?
Előbb az uram ment be
Őszentségéhez
utána nyomban én
és csak azután engedték be
a küldöttség többi tagját.
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VI. Pál kedvesen viselkedett.
Üdvözlő szavakat intézett hozzám
amit illendően viszonoztam
mire hellyel kínált
és leültem.
A pápa legfelül
azon a trónszerű széken üldögélt
nekünk egy lépcsővel lejjebb adtak helyet
a többiek állva hallgatták a beszédet.
Kölcsönös ajándékozás következett.
Mi egy Kovács Margit kerámiát vittünk
felirata ez volt: Madonna a gyermekkel.
Kádár a pápától egy szép kis
metszetet kapott.
Péter és Pál volt rajta”332.
— Kornis Mihály Kádárné balladája333 című művében emlékezik így Kádárné Tamáska
Mária, a férjével együtt Rómában eltöltött napokról. Beszédesek a ballada „Korábban én még
nem jártam arra /Kádár se. Nem tudtuk mire számítsunk./ Mindkettőnket izgatott ez a látogatás.” sorai. Sokat elárulnak arról a felfokozott várakozásról, amellyel mind a magyar, mind az
olasz fél a találkozó elébe nézett.
Az MSZMP KB első titkárának 1977-es olaszországi, és egyben vatikáni látogatása történelmi jelentőségű utazás volt, magyar kommunista vezető első ízben látogatott egy NATO
és Közös Piaci tagországba. Egy olyan nyugati országba, ahol személyének megítélése az
332 Részlet
333

Kornis Mihály Kádárné balladája című munkájából. in: Kornis Mihály: Kádár János utolsó beszéde Kalligram kiadó, 2006. 195 -197. o.

A ballada egy Kádár Jánosnéval készült interjúsorozat (Magyarország, 1989. 40-49. sz.), továbbá Borenich Péter: A Kádár-villa titka című dokumentum-

hangjátékában (1993. november 11. Kossuth Rádió), illetve Geréb Anna Titoktartók (MTV, 1994-1996) című dokumentumfilmjében elhangzott riportok alapján
született Ikerdarabja annak az 1989. április 12-én, az MSZMP KB ülésén elhangzott Kádár-beszédnek, amely először Kornis Mihály jegyzeteivel és kiegészítéseivel Kádár (magyar dráma) címmel a Beszélő folyóirat 1996. májusi számában látott napvilágot in: Kornis i.m. 154.o.
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1956-os magyar forradalom és szabadságharc és az 1958-as Nagy Imre-kivégzés következtében kifejezetten rossz volt. E látogatás ténye azonban elég volt ahhoz, hogy Kádár elfoglalhatta helyét az európai politikusok táborában. A nyugat szemében bojkottált, később megtűrt
vezetőből elismert államférfi lett, akit római látogatását követően sorra és egyre szívesebben
fogadtak Európa országaiban.
Az elsőtitkár itáliai látogatása során találkozott az olasz állam és a főváros képviselőivel. Tárgyalt Giovanni Leone köztársasági elnökkel, Amintore Fanfani a szenátus, és Pietro
Ingrao a képviselőház elnökeivel. Találkozott Giulio Carlo Argannal, Róma kommunista listán megválasztott vezetőjével, valamint eszmecserét folytatott az olasz testvérpárt vezetőivel
— Longo elnökkel, Berlinguer főtitkárral ― és nem utolsó sorban a Vatikánban fogadta őt
valamint kíséretét maga a pápa, VI. Pál.
Említettük, hogy mindkét fél megkülönböztetett figyelemmel kísérte a találkozót, és
igen nagy volt az azt megelőző várakozás. Az olasz sajtó ismertette a küldöttsége334 élén
Olaszországba érkező Kádár életrajzát, politikai pályafutását. A lapok kitértek a magyar pártvezető életrajzának homályos vagy vitatott részeire, így többek között a Rajk-perben játszott
szerepére, Nagy Imréhez fűződő viszonyára, valamint az 1956-os forradalomra. Kádár 1956os szereplése mellett ugyanakkor elismerték és méltatták, hogy személye és politikája egyre
nagyobb egyetértésre talál hazájában. A kommunista l’Unità kiemelte Kádár politikájának
alapelvét, az „aki nincs ellenünk, az velünk van”335 gondolatát, amely többek között a hazájában tapasztalható népszerűségét is okozta. Az Avanti! a magyar vezető olaszországi útjának
hármas céljáról írt: javítani a kapcsolatokat az olasz állammal, az Olasz Kommunista Párttal
és a Vatikánnal. A szocialista lap megjegyezte: az államközi kapcsolatok javulóban vannak,
ám gazdasági téren van még tennivaló, az OKP vezetőivel az eurokommunizmus és a szocialista országok viszonya vár tisztázására, a Vatikánnal pedig egy vitás korszak teljes lezárását
jelentheti az út.
A jobboldali sajtó elsősorban azt hangsúlyozta, hogy első ízben látogatott nyugatra a
magyar pártvezető. Kádár – fogalmazott a jobboldali sajtó – az a fajta politikus, aki 1956-os
hatalomra kerülése óta nagyot változott, a legjobban alkalmazkodott a kor kétértelműségéhez
és a meglévő bizonytalansághoz. Mesterien végrehajtott manővereivel sikerült biztosítania
Moszkva bizalmát és fokozatos liberalizálással enyhített a magyarok nehéz helyzetén. Ő az,

334

A magyar küldöttség tagjai voltak: Puja Frigyes, Bíró József, Katona István, Nagy János és felesége, valamint a helyszínen csatlakozó Palotás Rezső nagykö-

vet.
335 A

mondat először „Aki nincs a Magyar Népköztársaság ellen, az vele van, aki nincs az MSZMP ellen, az vele van, és aki nincs a Népfront ellen, az vele van.”

bővített formában 1961. december 10-én hangzott el. Lásd: Kiszely Gábor: Állambiztonság 1956-1990 Korona Kiadó, 2001 237.o.
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aki a teljes külpolitikai hűség fejében szabad kezet kapott annyi önállósághoz, amely a belpolitikában, a gazdaságban és a kultúrában irigyelt szabadságot biztosít a magyaroknak336.
Pankovits József többször idézett monográfiája részletesen beszámol az 1977. június 7-e
és 9-e között lezajlott olasz-magyar tárgyalássorozatról, melynek egyik legszembetűnőbb vonása a béke, az európai biztonság és leszerelés, valamint a bilaterális kapcsolatok kérdéseiben
tapasztalható nézetazonosság hangsúlyozása volt. A kétoldalú kapcsolatokban a magyar vezető a kihasználatlan gazdasági lehetőségeket hozta szóba, a küldöttség tagja, Puja Frigyes külügyminiszter pedig olasz kollegájának, Arnaldo Forlaninak felvetette a vízum-rendszert és
enyhítést javasolt. A válasz nélkül maradt magyar javaslatból jól látszik, hogy még nem teljesen rendeződött a kapcsolat a két ország között337.
Az olasz testvérpárt vezetőivel folytatott megbeszéléseken szóba kerültek a nemzetközi
kommunista mozgalom és a mozgalomban tapasztalható viták, a kétoldalú pártkapcsolatok
kérdései. Kádár véleménye az előbbiekről az volt – erre a látogatását lezáró sajtóértekezleten
bőven kitért –, hogy mind az MSZMP, mind az OKP „a nemzetközi munkásmozgalom egészéhez tartozik, senki és semmi nem bonthatja meg a reánk nézve kötelező szolidaritást. Nem
engedhetjük meg, hogy bárki éket verjen az MSZMP és az OKP, tágabb értelemben, a nyugati országokban működő testvérpártok és a szocialista országok pártjai közé…”338 Az OKP-vel
való tárgyalásokon Kádár javasolta, hogy a vitás, még nem rendezett kérdések – többek között az eurokommunizmus – megtárgyalása végett hasznos lenne, ha az OKP vezetője Budapestre látogatna, amit Berlinguer el is fogadott339.
Az, hogy Kádár vatikáni látogatásának a Szentszék is megkülönböztetett figyelmet fordított az a fogadtatás külsőségeiből is nagyon jól érzékelhető volt. Huszonegy esztendővel a
magyar forradalmat követően, tizenkilenc évvel Nagy Imre és társainak kivégzése után VI.
Pál államfőknek kijáró tiszteletadással, többek között a híres svájci alabárdosok felvonulásával fogadta a szovjet blokk egyik kommunista pártjának első titkárát. Miért?
Azért, mert Kádár elismert vezetőjévé lett országának, és ezt a Vatikán is jól tudta. Tudta, hiszen Franz Koenig és Agostino Casaroli bíborosok ismétlődő budapesti tárgyalásai
mindaddig nem jártak konkrét eredménnyel, míg nem Kádár volt az, aki a szálakat a kezébe
véve, saját maga válaszolt a Római Egyház diplomatáinak kezdeményezéseire, a Vatikánból
érkező javaslatokra. Kádár és VI. Pál találkozója csökkentette az éles szembenállást, és közelebb hozta egymáshoz a vatikáni és a budapesti elgondolásokat, ezzel a kapcsolatok a normá336 Luigi

Caputo, a Magyar Távirati Iroda tudósítójának bizalmas sajtó szemléje, Róma, 1977. június 7. in: MTI Arch. MTI Szig. Biz. Sajtófigyelő
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lis kerékvágásba terelődtek. A Vatikán szemében Magyarország lett az egyetlen kommunista
ország, ahol a két entitás – vagyis az állam és az egyház – közötti konfliktusokat és feszültséget a minimumra vagy majdnem a minimumra lehetett szorítani. Kádár János római látogatása nemzetközi szempontból is igen jelentős időszakban, a belgrádi konferencia, vagyis a „második helsinki értekezlet” előestéjén zajlott le, ami emelte az út jelentőségét.
Maga a pápa „különleges jelentőségű és elsőrendű fontosságú eseményként” jellemezte
találkozóját az MSZMP első titkárával, és egyben válaszolt a Vatikán keleti politikáját bíráló
egyházi és olasz belpolitikai kritikákra, amelyek szerint a Szentszék túl sokat engedményt
tesz a kommunista országok számára. A tárgyalások megindítására tett kezdeményezést, és a
folyamatos eredményeket – mondta sajtótájékoztatóján a pápa – sokan éber érdeklődéssel, talán kissé megdöbbenve figyelték. A Szentszék azonban – ahogy ezt VI. Pál megfogalmazta –
hitt abban, hogy ez a találkozó megerősíti a megkezdett közeledést, a kialakuló dialógust az
emberi jogokról és az egyház legitim érdekeiről, valamint az állam és katolikus egyház viszonyáról úgy Magyarországgal, mint Kelet-Európával.
Mielőtt azonban rátérnénk e történelmi látogatás magyar szempontú értékelésére röviden idézzük fel Agostino Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár véleményét, mert úgy hisszük
nem érdektelen . Casaroli a magyar vezető látogatásakor tehát így vélekedett:” […] 1977. június 9-én a Vatikán küszöbét átlépte Kádár János, az 1956 utáni magyar kommunizmus legfőbb képviselője. Nem tudtam elhessegetni magamtól a gondolatot, hogy az ausztriai Mariazellben, Mindszenty bíboros most forog a sírjában; de talán a túlvilági élet nyugalmában az
emberi történelem viharos jelenetei más megvilágításban látszanak, s így próbálta látni az
olykor különböző és ellentétes véleményeket VI. Pál pápa is.”340
Kádár János vatikáni tárgyalásai befejeztével elégedettségének adott hangot: ”A Vatikán – mondta egyértelműen a híres sztálini mondatra341 célozva, de ugyanakkor némileg polemizálva is vele – egy olyan hadsereg nélküli kis állam, amely nagy erkölcsi erőt képvisel.” A
magyar pártvezető szemében a Vatikánnal folytatott tárgyalások eredménye több volt, mint
elégséges. „Mi elfogadjuk a katolikus és az összes többi egyház szabadságát, tőlük csak azt
kérjük, hogy engedelmeskedjenek az állam törvényeinek, és, hogy vegyenek részt az egyén
felszabadításának ügyében…” – tette hozzá a tárgyalásai után. Kádár mindemellett ismertette
a más, nem katolikus egyházakkal megkötött megállapodásokat, majd hozzáfűzte, hogy ezek
kevesebb gondot okoztak számukra, nem voltak olyan komplikáltak, mint a katolikus egyház-
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Casaroli: A türelem vértanúsága. A Szentszék és a kommunista államok (1963-1989) Szent István Társulat, 2001 164. o.
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zal kötött megállapodás, mivel ez utóbbi esetében a nehézséget mindenekelőtt Mindszenty bíboros viselkedése okozta.
Mindenesetre a hívőknek ma országunkban nincsenek az állam és az egyház feszültségéből adódó lelkiismereti problémáik” – fejezte be mondanivalóját az MSZMP első embere .
Apró, de érdekes információval gazdagítja Kádár vatikáni látogatásáról alkotott képünket Pankovits József munkája: Palotás Rezső akkori római nagykövet elbeszélése szerint, miután a magyar pártvezető és VI. Pál pápa megbeszélése a protokoll által harmincöt percben
szigorúan meghatározott államfői audienciák időtartamát, sőt már a negyven percet is meghaladta, a ceremóniamester az órájára pillantva megjegyezte, hogy negyven percnél tovább senkit sem fogadott a pápa. Sőt – emlékezik vissza a nagykövet – amint VI. Pál és Kádár János
kiléptek a pápai dolgozószoba ajtaján, megindultság és meghatottság ült az arcukon, kifejezve
a megbékélés és a megnyugvás humánumának fölemelő érzését és az ünnepélyes pillanat
nagyszerűségét342.
Kádár Jánosnak a római Grand Hotelben, 1977. június 9-én megtartott, és olaszországi
látogatásával, valamint tárgyalásainak eredményeivel kapcsolatos sajtótájékoztatójára is rendkívül sokan voltak kíváncsiak. E sajtókonferencia, mintegy lezárta a kommunista blokk egyik
– sokáig kifejezetten nemkívánatos személyként számon tartott – vezetőjének első hivatalos
látogatását egy Európai Gazdasági Közösség és NATO tagországban.
A magyar pártvezető barátságos stílusban kezdte meg mondanivalóját, megköszönve az
olasz sajtónak a Magyarország irányában mutatott „megértést” és rögtön kitért egy, a személyével kapcsolatos – az egyik olasz napilapban megjelent – véleményre, miszerint Kádár a
„kompromisszumok robotosa”.
„Ez a definíció nem sértő a számomra, – mondta Kádár – mert én hiszek azokban a kis
kompromisszumokban, melyek előre vihetik a szocializmus és hazám ügyét.”
A tájékoztató harmadik kérdését egy 1956 októberében Magyarországról tudósító olasz
újságíró tette föl: vajon visszamehet-e most az a nyugat-európai újságíró – akár turistaként is
– Budapestre, aki 1956-ban már járt ott. Az MSZMP első titkára a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ’56-ról számára egy bibliai eset jut eszébe, Lót feleségének története, amely arról szól, hogy aki előre kíván menni, az előre nézzen és ne hátra. Majd hozzátette, hogy elvileg bármely külföldi újságíró jöhet az országba. Magyarországon inkább a magyar újságírók
ügyeit kell vizsgálat alá venni: „… én a külföldi újságírókat nem szoktam káderezni, magyar
újságírókkal több dolgom volt.”. És hogy ez pontosan mit is jelentett, arra rögtön meg is adta
a választ: „Elárulhatom önöknek, hogy egy bizonyos számú újságírót, ha jól emlékszem ezer342 Pankovits
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nyolcszázból körülbelül kétszázötvenet más, rokonpályára küldtünk egy időre dolgozni, hogy
addig is gondolkozzanak.” A téma lezárásaképpen még hozzáfűzte: „Továbbiakban és esetileg ezekkel nem foglalkoztam, csak valamennyi idő múlva érdeklődtem, hogy mi van ezekkel
a volt újságírókkal és meg kell mondani… lehet, hogy ez a hivatásból következik, hogy az újságíró naponta kénytelen politikával foglalkozni, egy gyors változás ment végbe a magyar újságírók között. Mikor én három év múlva érdeklődtem már nem 1800-an, hanem 2400-an
voltak mind az összes az utolsó szálig visszakerült a pályára. Lehet, hogy a kollégáik is segítették őket, de azóta sincs velük semmi bajunk.”
Kádárnak nem esett nehezére válaszolni olyan kérdésekre sem, amelyek azt firtatták vajon egyet ért-e Todor Zsivkov bolgár pártvezető a Béke és a szocializmus kérdései című folyóiratban napvilágot látott, az eurokommunizmusról mondott kemény és szigorú ítéletével.
Kádár válaszát inkább földrajzi, mint politikai síkon kezdte megfogalmazni:
„Európa – emlékeztetett rá – az Atlanti óceántól az Ural hegységig terjed, éppen ezért
európaiak nem csak az olasz, a spanyol, a francia, hanem a szovjet, a lengyel, a kelet-német
kommunista pártok is…”
És hogy mit is jelent az eurokommunizmus? Kádár szerint, az egyes munkáspártok a
történelmükből és a jelen valóságukból kifolyólag foglalnak el pozíciót, alkotnak véleményt
olyan kérdésekről, mint a „pluralizmus” és a „proletárdiktatúra”. Mindez tehát mindig is függött és függ a különböző helyzettől: „Azt gondoljuk, hogy természetes, hogy azok a pártok,
amelyek kapitalista világban küzdenek szocialista programok megvalósításáért, népeik történelmi előzményeinek és sajátosságainak megfelelő utat keresnek: ez joguk és kötelességük és
mi nem akarunk összeütközni ebben, annál inkább, mert a marxizmus-leninizmus megerősíti,
hogy a népek választásukkal a szocializmushoz vezető úton különböző módon jutnak el.” –
folytatta Kádár. Ami Todor Zsivkov az eurokommunistákat vádoló írását illeti, Kádár, miután
fönntartotta véleményét, hogy az írást nem ismeri mélységében, az újságírók nyomását e kérdésben egy viccel oldotta:
„Azt kérdezik, hogy egyet értek-e vele? Nos, mindazok, akik írnak, tudják, hogy néha
egy bizonyos idő után maguk sem értenek egyet mindenben saját írásukkal.”
Majd később azzal zárta gondolatsorát, hogy kifejezte meggyőződését a keleti és nyugati kommunista pártok közötti együttműködés erősítését illetően és ez utóbbiaknak sok sikert
kívánt, ahhoz, hogy leverjék a „monopolcsoportok hatalmát”.
Kádár tehát az eurokommunizmus kérdésében a Szovjetunió elméleti és gyakorlati tapasztalatainak figyelembe vétele mellett tulajdonképpen tagadta a „szovjet út” automatikus és
minden változtatás nélküli követését és elfogadását, valamint hangsúlyozta, hogy minden
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kommunista vagy munkáspártnak joga van ahhoz, hogy a szocializmus eléréséhez a számukra
leginkább megfelelő utat válasszák.
Szintén olasz kérdésre, mely a szovjet csapatok magyarországi tartózkodására vonatkozott a magyar vezető kijelentette, hogy a szovjet csapatok ideiglenesen tartózkodnak Magyarországon. A szovjet fegyveres erők országban való tartózkodásának időtartama a nemzetközi
helyzet enyhülésének függvénye, de hozzátette: „Szeretnék egy jóslatot mondani: senki ne
számítson olyan lehetőséggel, hogy az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok kivonulása után a népi hatalom veszélybe kerül vagy a szocialista rendszer változik
Magyarországon. Az ott kellően megalapozott és nem kis erőfeszítés után bizonyosan még létező hiányosságok felszámolása után élvezi az egész nép támogatását.”
Az emberi jogokkal kapcsolatban Kádár a magyar helyzetre kitérve tartózkodott a győzedelmes hangsúly használatától: „Nem tartjuk még ideálisnak, ami Magyarországon történt
ezen a téren”- jelentette ki. Későbbiekben az MSZMP első titkára kitért magyar-olasz együttműködés intenzívebbé tételének lehetőségeire, érintvén a kereskedelmi, a gazdasági, a turisztikai és a kulturális területeket is. Mindehhez a szükséges feltételek adottak voltak, hiszen
olaszországi tárgyalásainak légkörét és mérlegét nagyon pozitívnak értékelte. A Népszabadság kérdésére válaszolva is optimálisnak ítélte meg a kétoldalú magyar-olasz kapcsolatokat,
annak ellenére, hogy mindkét ország különböző politikai, és gazdasági rendszerhez tartozik.
A sajtókonferencia végén Kádár a szállására hajtatott, majd Velencébe utazott, ahol rövid városnézéssel zárult kétnapos olaszországi látogatása.
Az olaszországi látogatása abszolút győzelmet jelentett Kádár számára. Záró sajtótájékoztatójáról jegyezte meg a jobboldali Il Messaggero, hogy nyugodt, derűs és mindenek előtt
magabiztos volt az MSZMP első embere. A szintén jobboldali Corriere della Sera pedig hozzátette: „Aki kicsit ismeri, milyenek általában a kelet-európai kommunista vezetők sajtóértekezletei, tudja, hogy ezek rendszerint monológokból vagy nyilatkozat felolvasásból állnak, a
kényes kérdések megkerülésével. Kádár ezzel szemben ügyesen és elegánsan tudta elvenni a
kérdések élét. Teljes mértékben megerősítette kialakult hírét: józan és ügyes politikus, aki sikeresen manőverezik az 1956 kialakította speciális magyar viszonyok között.” 343. Ezzel a véleménnyel tökéletesen összhangban volt és harmonizált a baloldali-liberális La Repubblica
összefoglalója, mely szerint Kádár János egész egyszerűen meghökkentette az újságírókat
magabiztosságával és oldottságával. Olyan vezető benyomását keltette, aki a kivívott tekintélyének birtokában biztosan mozog nemzetközi szintéren is344.
343 MTI
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Kádár János 1977-es olaszországi látogatása345, melynek során a Vatikánban találkozott
VI. Pál pápával – láthattuk - ,minden szempontból sikeresnek, sőt, - megkockácztatjuk a kifejezést - diadalútnak tekinthető. Az MSZMP vezetője ezzel a látogatással „megváltotta belépőjét Európába”, hiszen Olaszországban tett látogatása után sorra következtek a hivatalos külföldi utak 1978-ban Franciaországban, vagy 1982-ben a Német Szövetségi Köztársaságban.
A római tárgyalásokat követően az MSZMP KB határozatban állapította meg, hogy „a
látogatás jelentőségében túlmegy az olasz-magyar kapcsolatokon”346, hiszen az út és az ezzel
elért eredménye húzóerőt is jelenthetnek más EGK és NATO országok kal fennálló kapcsolatokban. A megkezdett munka tovább folytatódott, a római nagykövetség előtt álló az 1977-es
esztendő hátralevő részére, valamint 1978-ra vonatkozó feladatok a következők voltak: mindenek előtt realizálni kellett Enrico Berlinguer budapesti meghívását, elő kell segíteni az
olasz köztársasági elnök, vagy a kormányfő 1978-as magyarországi látogatását, szorgalmazni
kell olasz részről a külkereskedelmi és állami részesedésügyi, magyar részről pedig az egészségügyi, közlekedési és oktatási miniszter látogatását 1978 első felében. Fontos kérdésként
merült fel az 1978-as esztendővel kapcsolatban az egészségügyi, idegenforgalmi és vámegyezmény parafálása, a jogsegély és kiadatási egyezmény ratifikálásának szorgalmazása, valamint a parlamentek közötti információs és bizottsági kapcsolatoknak a beindítása.347

345 A hivatalos úttal kapcsolatban lásd még: Gusmaroli, Franca (a cura di): L’Italia nella politica internazionale 1977-1978 Istituto Affari Internazionali e Edizioni di Comunità, 1979 p. 568
346 MOL XIX-J-1-j
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4.2 Az olaszországi Kádár-kép alakulása 1956-1988 között: az MSZMP vezetőjének
megítélése, és a megítélésben bekövetkezett változások

Egy olyan összetett személyiségű politikus esetében, mint amilyen Kádár János volt, aki
a magyar történelemben I. Ferenc József után a leghosszabb időt, harminchárom esztendőt
töltött el a hatalom élén, nem haszontalan megvizsgálni miképpen vélekedett személyéről, politikájáról a külföld. Milyen és mekkora változáson ment keresztül megítélése, a külhoni sajtóban, hogyan írtak róla hatalomra kerülésekor és politikai pályájának hanyatlása idején.
Az első olasz interjút minden valószínűség szerint az il Giornale című lap újságírója
Bruno Tedeschi készíthette Kádár Jánossal 1956. november elsején348. Előző nap Budapesten
feloszlatták a Magyar Dolgozók Pártját és Magyar Szocialista Munkáspárt néven új kommunista párt alakult. November 1-én ezen a Tedeschi-féle beszélgetésen Kádár, immáron az
MSZMP Intéző Bizottságának elnökeként arra a kérdésre, hogy a kommunizmus milyen típusát kívánja képviselni még így felelt: „Azt az újat, mely a forradalom során született és amely
semmi közösséget nem akar vállalni a Rákosi-Hegedűs-Gerő klikk kommunizmusával. A mi
kommunizmusunk magyar: a harmadik út egy fajtája… forradalmunkból ered, amelynek során – Önök is tudják – számtalan kommunista harcolt az egyetemisták, a munkások és a nép
oldalán.”349. Ugyanaznap délután pedig ezt nyilatkozta: „A szovjet sajtó a magyar ellenforradalomról beszélt; nem volt ellenforradalom […] Az én életem összefonódott a párttal és a
Szovjetunióval és most magyarként és kommunistaként nem látok más megoldást, mint fegyvert fogni és lőni azokra a szovjet tankokra, melyek magyar munkásokat ölnek.”350
Sergio Segre újságíró 1957. március 25-én „A magyar újjászületés első lépései” címmel
hosszú elemző írást tett közzé az olasz kommunisták lapjában az MSZMP belpolitikájáról.
Néhány héttel később, április 18-án jelent meg – ugyancsak a l’Unità oldalain – az első, immár a pálfordulás utáni Kádár személyiségábrázolások egyikeként Segre egy másik írása,
amelyben ismertette a magyar pártvezető gondolatait időszerű bel- és külpolitikai kérdésekben. Mindezek mellett néhány szót ejtett magáról Kádárról is: „A 45 éves miniszterelnökpártfőtitkár ötvennek látszott, fáradt volt, hónapokon keresztül a hivatali helyisége melletti
szobában aludt, arcszíne sárgássá vált, de élénk szeméből „a szomorúság árnyalata mellett
magas fokú emberiesség olvasható ki.”351.
348 Molnár János: Külföldi tudósítók az 1956-os forradalomban in: http://server2001.rev.hu/msite/display_item.asp?id=2&act=tu
349 Federigo Argentieri-Lorenzo Gianotti: L’Ottobre ungherese Valerio Levi Editore, Roma 1986 p. 168.
350 u.o.
351 Pankovits. i.m. 58.o.
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A hónap végén Kádár János kétnapos moszkvai látogatása során a szovjet vezetőkkel
megállapodott Nagy Imre bíróság elé állításáról. A szocialista Avanti! Leo Paladini Kádár
politikája merevebb lesz című összefoglaló dolgozatában rámutatott arra, hogy: „A magyar
kormány mostani vezetője lényegesen közeledett ahhoz az állásponthoz, amelyet a ma jórészt
rehabilitált Rákosi-Gerő klikknek nevezett csoport elfoglalt. Nem véletlen, hogy Kádár a
Kreml-ben a proletárdiktatúra magyarországi megerősödéséről szólva kijelentette: 1948 után
a Magyar Dolgozók Pártjában „az a meggyőződés kerekedett felül, hogy a polgári osztály
erőit épp oly gyökeresen megsemmisítették, mint a szovjet forradalomban”. Kádár már nem
táplálja ezeket az illúziókat. […] számol az osztályharc kiéleződésével s ez magyarázza meg,
hogy a magyar miniszterelnök a magyar nagykövetségen rendezett fogadáson miért tudott
pontos, sőt fokozati különbséget tenni egyrészt Rákosi felelőssége - , akinek csak néhány
olyan tévedést vetnek a szemére, amely lényegében sohasem veszélyeztette volna a nemzeti
átalakulást - , másrészt Nagy felelőssége között, akit most már nyíltan és határozottan árulással vádolnak.”352
Három évvel később 1960-ban a nagytekintélyű Indro Montanelli így látta-láttatta Kádárt és politikáját: „Meg vagyok győződve arról, hogy Kádár nemes gondolkodású ember, aki
mentette a menthetőt, és azt hiszem nem tehetett volna másként. Kénytelen volt büntetni is,
ami kemény, kellemetlen, drámai feladat. De a történelem sohasem bocsát meg. Ne felejtsük
el a történelmet, az igazságot és Kádár János életét.”353
A Corriere della Sera egykori kiküldött tudósítója, Olaszország kevés független újságíróinak egyikeként, sokszor az általános politikai vélekedéssel és meggyőződéssel merőben
ellentétes, azzal szembehelyezkedő különvéleményt képviselt. Így volt ez a magyar forradalommal kapcsolatban – ezt már említettük – és így volt ez a forradalmat szovjet segítséggel
leverő Kádár tekintetében is - ezt pedig nemsokára látni fogjuk.
Öt évvel a forradalmat követően egy népes olasz újságíró-delegáció készített beszélgetéseket Magyarországon. A szocialista Avanti! cikkírója ekkor kissé rejtélyes személyiségnek
találta az MSZMP első emberét, aki amolyan „szeretünk is, gyűlölünk is” vezető a magyarok
szemében. Kádár, aki a honfitársai beletörődésére és öntudatosságára hivatkozva elindította
az ország újjáépítést egyszerre volt eszköz és áldozat. Ki is Kádár valójában? Melyik oldalon
áll?” – sorjázta a szocialista lap a kérdéseket, majd így folytatta: „Igaz ugyan, hogy Kádár
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nem Rákosi, ugyanúgy, ahogy Hruscsov nem Sztálin, de mi a biztosíték arra, hogy Kádár és
Hruscsov nem fognak szintén súlyos hibákat elkövetni?”.354
A konszolidáló magyar viszonyokat és a lassan-lassan pozitívvá váló olaszországi Kádár-kép alakulását jól mutatja, hogy 1962 nyarán Mario Stendardi az Olasz-Magyar Baráti
Társaság képviseletében már egy Kádár Jánosról megjelentetendő könyv lehetőségét vetette
föl a magyar illetékes hatóságok előtt. A tervezett könyv gondozója, a Rizzoli kiadó, vállalkozásának indoklását tömören így foglalta össze: rokonszenves személynek találják az MSZMP
és Magyarország első emberét. Annak ellenére, hogy a kiadó kérése mellé még egy, az OKPtől származó ajánlást is mellékelt a munka megmaradt az elgondolás szintjén. Kádár Jánosról
szóló könyvük sosem született meg.355
A konszolidáció, és a Kádár-kép javulásának kétségtelenül látható jelei ellenére a szocialista Avanti! 1961-ben Budapesten járt tudósítója a Budapesten érzékelhető félelemről számolt be írásában. Luigi Vismara szerint ez a érzés mindenkit megbénít a Kádárral tartókat
éppúgy, mint a vele egyet nem értőket: „Kádár fél sokat megengedni és fél, hogy túlságosan
keveset enged meg, nehogy kiprovokáljon egy ellenőrizhetetlen kirobbantást. És azok is, akik
nem tartanak Kádárral, félnek erőltetni az eseményeket egy olyan irányba, amelyek erőpróbában törhetnek ki.”356
Hruscsov 1964. októberi bukása – írta az Il Messaggero – általános pánikot okozott Magyarországon. Az újság azt is jól látta, hogy az október 17-én lengyelországi útjáról hazatérő
magyar miniszterelnököt a honfitársai általános és alig leplezett megkönnyebbülés mellett fogadták, mert attól tartottak, hogy a szovjet vezető bukása egyben Kádár János lemondatásával
jár majd együtt. A Nyugati pályaudvar előtt elmondott Kádár-beszéd egy csapásra közbeszéd
tárgya lett Magyarországon és felkeltette a nyugati sajtó érdeklődését is: „Mi múlt vasárnap
utaztunk el Magyarországról és most, nyolc nap múlva megérkeztünk […] a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Magyar Népköztársaság kormányának politikai álláspontja az összes ismert kérdésekben egy hajszálnyit sem változott és nem fog változni ezután sem.”357A kérdés
komolyságát mutatta, hogy Kádár 1965. februárjában, az Országgyűlés februári ülésszakán
elmondott beszédében külön foglalkozott vele leszögezvén, hogy pont a kialakult helyzetben
mutatkozott meg, hogy Magyarországon milyen nagy a rokonszenv az SZKP XX Kongresz-
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szusának eszméi és a Szovjetunió általános politikája iránt. Világossá vált az is, hogy – így
Kádár – ki, hogyan és milyen szilárdsággal áll a lábán358.
Megszületett a „nemzeti kommunista” Kádár legendája és a megfigyelőkben megerősödött a vélemény, hogy a magyar vezető olyan politikai stratéga, mely kockázatvállalásoktól
sem riad vissza. Az elhíresült beszéd tétje valóban nagy volt, hiszen a kádári vezetés aligha
élte volna túl, ha a Szovjetunióban „az új első titkár blokkolja a magyar-szovjet kapcsolatokat”359.
A magyar forradalom után nyolc évvel már általánossá vált Olaszországban a „Kádár
János-forradalom-Magyarország” kontextusban az a vélemény, miszerint Kádár súlyos és
nyomasztó örökséget vett át, de fokozatosan, lépésről-lépésre végrehajtotta a megújhodást.
Ezzel az ügyes politikájával, nyolc esztendővel az események után a magyarok szemében tekintélye lassan, de folyamatosan növekszik.360 Egy évvel később, 1965-ben, mikor Kádárt
Kállai Gyula váltotta a kormányfői tisztségben, szintén az Il Messaggero foglalkozott egy
nagy terjedelmű külön cikkben Kádár személyével, politikai jövőjével. A római lap a miniszterelnöki poszton történt váltást nem értékelte meglepetésként, mert előre látható volt – fogalmazott – a „kompromisszumok emberének” eltávolítása. Ehhez még hozzáteszi: az a tény,
hogy Kádár tovább vezeti az MSZMP-t, senkit nem csap(hat) be. Lemondásával megkezdődött fokozatos és csendes félreállítása. A „budapesti dolce vita” most véget ért és talán a hruscsovista Kádár visszavonulásával új és határozottabb irányzat kezdődik. Matteo De Monte ,a
cikk szerzője kifejtette még, hogy lemondását maga Kádár is akarta, így akarván távol maradni a felelősségtől és a veszélyektől „a sors azonban úgy akarta, hogy az utóbbi években a magyar események főszereplője legyen.”361.
A római lap megérzése tévedett. Kádár valóban az egyik leglelkesebb, ha nem a leglelkesebb és legelkötelezettebb híve volt a bukott szovjet vezetőnek, ám Brezsnyev nem távolította el Kádárt posztjáról, tulajdonképpen megelégedett azzal, hogy alkalmanként kínos és
megalázó helyzetbe hozta Magyarországot és a magyar pártvezetőt362.
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A magyarországi történésekre szinte mindig azonnal reagáló Indro Montanelli – aki „bizonyos nyugtalansággal olvasta”363 Kádár lemondásának hírét, a miniszterelnöki és a pártvezetői tisztség szétválasztását – a Corriere della Sera oldalain azzal magyarázta, hogy Kádár a
decentralizálás egyik legbuzgóbb támogatójaként a monolitizmus egyik leghatározottabb ellenfele volt mindig, így maga akarta a két tisztég különválasztását364. Montanelli számára, aki
– mint, ahogy az előző fejezetekben többször is utaltunk rá – az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt Budapesten tartózkodott, Kádár ekkor már nem „Quisling”365, hanem sokkal
inkább egy „későn érkezett Gomułka”.
Ezért az akkor még nem egyértelműen népszerű véleményéért sok magyar menekült intézett éles támadást személye ellen, vádolván őt következetességgel a „hóhérral való szövetkezésért”366. Ez Montanellit vajmi kevéssé zavarta. Montanelli Kádárárban egy rendkívüli
egyéniséget, egy válságban lévő ideológia megtestesítőjét látta, aki egész életében üldözött
vagy üldöző volt. Ez pedig nagyon sokba került Kádárnak-vélte Montanelli.
Indro Montanelli a 2003-ban megjelent Soltanto un giornalista (Csak egy újságíró)
című emlékkötetben367 is foglalkozik Kádár személyével. Nem szakad el attól a képtől, hogy
számára Kádár a kommunista rendszer és ideológia tipikus teremtménye. Olyan valaki, aki
világ életében nélkülözte a jó és a rossz közötti választás lehetőségét. Helyette csak a rossz és
a rosszabb között választhatott. Újságíró-szemtanúként Indro Montanellinek az volt a véleménye, hogy Kádár a kezdetektől Moszkva embere volt, de később jelentősen megváltozott álláspontja. Szemében Kádár, a reálpolitikus, inkább lett árulója és „hóhéra” társainak, mintsem
hogy országát vesse oda a „szovjet minotaurosznak”368.
Mindezen kijelentését egy személyes élményével erősítette meg 1957-ből, amikor Milánóban Király Bélával összetalálkozva a Nemzetőrség és Budapest fegyveres erőinek volt fő363 Indro
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365 Quisling, Vidkun (1887-1945) Norvég katonatiszt, politikus. 1923-ban kiválik a hadseregből, és politikusi pályára lép. 1931-33-ban Norvégia honvédelmi
minisztere. 1933-ban Nemzeti Egység néven fasiszta pártot alapít, amelyet a választópolgároknak csak jelentéktelen hányada támogatott. 1940-ben hathatós segítséget nyújtott a németeknek az ország megszállásában. 1942-45-ben a német birodalmi biztos felügyelete alatt a norvég bábkormány vezetője. 1945-ben letartóztatták, és hazaárulás miatt kivégezték. Nevét azóta idegen hatalmakkal kollaboráló politikusok elnevezésének szinonímájaként használják. In: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/who/quisling.html
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getés-sorozatnak gyümölcsei. A beszélgetőtárs és az emlékkötet szerkesztője az a Tiziana Abate volt, aki először az Il Giornale majd a La Voce című lapoknál
dolgozott együtt Indro Montanellivel. Indro Montanelli: Soltanto un giornalista (testimonianza resa a Tiziana Abate) című könyve első kiadásban 2003. májusában – Montanelli halála után – jelent meg a BUR (Biblioteca Universale Rizzoli) Saggi kiadásában. Megjegyzendő, hogy a könyv névmutatója mellett található
rövid életrajzi ismertetés Kádárra vonatkozó részében (333. oldal) az olvasható, hogy a harmincas években a kommunista mozgalomhoz csatlakozó Kádár, moz galmi munkája miatt a Szovjetunióba kényszerül távozni. Ez nyilvánvaló tévedés. Kádár a két háború közötti magyarországi kommunista mozgalom egyik vezéralakja volt.
368 Montanelli:

Soltanto un giornalista 189. o.

136

parancsnoka keserűen jegyezte meg: „Maguk nyugatiak nem érthetik meg. Az úgynevezett
népi demokráciákban nincs választás: mindannyian árulók. Vagy a rendszer árulói a haza nevében, vagy a haza árulói a rendszer nevében.”369.
Tíz évvel a forradalmat követően Ettore Petta a Corriere della Sera hasábjain Kádár Jánost jellemezve az „óvatos reformer”, „centrista” jelzőket használva annak a véleményének
adott hangot, hogy az MSZMP vezetője számára a párt és a kommunista ideológia mindig is
kiemelt helyet foglal el, de ugyanakkor tudatában van annak is, hogy olyan politikai sivatagban, mint az 1956. november 4-ét követő időszak, többé nem tudna politizálni. Politikájának
vezérgondolata, az „aki nincs ellenünk, velünk van” mottó, ami tíz esztendő alatt pacifikálta
az országot. Kádár János — fogalmazott a tudósító — ma Magyarországon a „stabilitás garanciája”370.
Az 1968-as csehszlovákiai események után egy évvel a l’Unità különtudósítót küldött
Budapestre, aki beszámolójában a magyarok fokozódó szimpátiájában és az új vezetés 1956
óta folytatott politikájában és irányvonalában (sok realizmus, kevés frázis, semmiféle elbűvölő ígéret) jelölte meg Kádár sikerének titkát.371
A hetvenes évekre már egy fokozatosan megerősödő és egyre több önbizalomra szert
tévő Kádár János jelenik meg az olaszországi sajtó tudósításaiban. A lapok beszámoltak Kádár sikereiről a gazdasági életben, arról, hogy jelentős eredményeket ért el a magyar lakosság
életszínvonalának javításában. Ám a relatív jólétnek ára is van, és ezt a beszámolók is hangsúlyozták: az emberi és szabadságjogok megnyirbálása és a Szovjetunióhoz való feltétlen hűség. Kádár többször is hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió iránti teljes hűség mellett a magyar
külpolitika tökéletesen megfelel a proletár internacionalizmus és a „hazafiság” követelményeinek372.
Az olasz elemzők a magyar vezető és országának sikere után kutatva többször hangsúlyozták annak a politikának a fontosságát, amit gyakran neveztek „kétfrontos” politikának,
vagy esetenként „kétkulacsosnak” is, de Magyarország politikai biztosítékait – egyetértve –
ebben látták. Figyelemreméltó észrevételeket tett Pietro Sornani a Corriere della Sera Budapestre kiküldött szerkesztője, a húsz évvel 1956 utáni magyar társadalmi viszonyokat elemezve “Magyarország még töpreng 56 tanulságain” című cikkében. Két évtizeddel az események
után ma Magyarországon a sajtó, a színház, a televízió olyan szabadságot élvez, amely elkép369 Montanelli:
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zelhetetlen más kelet-európai országban. Az értelmiség csak kávéházi magánbeszélgetésekben ellenzéki, Kádár ellenzéke pedig inkább az újbaloldal, amely átalakítani szeretné a szocializmust, nem megdönteni. Az országban nagyfokú kiábrándultság és szkepticizmus érzékelhető. A szkepticizmus ’56 eredménye – vélte Sornani –, miután akkor „a magyarok megtanulták, hogy nem fordulhatnak a Szovjetunió ellen, nem lehet szó tőkés restaurációról, de a rendszer igazi átalakításáról sem… S a még itt-ott fennmaradt illúziókat végleg elsöpörte 1968ban Csehszlovákia megszállása.” Kádár „húsz év alatt megvalósított csodája a kompromiszszum művészete” - írta, és kijelentette: „Kádár ma olyan támogatást élvez az ország részéről,
aminek nincs párja a többi kelet-európai országban”. A cikk pedig így összegezte az elmondottakat: „… 56 valódi vagy hamis nagy eseményeinek helyét kispolgári ideálok vették át,
amelyeket a kormány fogyasztási gazdaságszemlélete is táplál: lakás, kocsi, ruhák, külföldi
nyaralás. A munkásság a jó keresetet előbbre helyezi a demokratikus viszonyoknál.”373
A magyar pártvezető idézett olaszországi és vatikáni látogatása előtt fél évvel a milánói
Il Giorno című lap így értékelt: „…A szocializmushoz vezető Kádár-féle út valóságos taktikai
remekmű, amely bátor kezdeményezésekből és apró hitványságokból áll össze, fények és árnyak váltják benne egymást.”374. A magyar-olasz kapcsolatok történetében mérföldkőnek tekinthető 1977-es római látogatásról az előzőekben már kimerítően szóltunk. Láttuk, hogy a
megfigyelők több ízben kiemelték, első ízben látogatott nyugatra a magyar pártvezető.
Kádár rendszerének egyik alapvető sajátossága az olasz kommentárok szerint, hogy sohasem mond „nemet” Moszkvának, de „igenjét” gyakran kíséri egy-egy „de”, vagy „hanem”.
Kádár egyensúlyozása mögött az a meggyőződés húzódik meg, hogy országa már nem létezhet a Szovjetunió nélkül vagy ellenében, de mindezek mellett azzal is tisztában van, hogy
nem maradhat fenn csak a Szovjetunióval, de a Nyugat nélkül375. A jugoszláv-olasz újságíró
Frane Barbieri fogalmazott így a magyarokról és vezetőjükről: „A kommunista országok bizonyos logikáját a magyarok a feje tetejére állítják. Ahelyett, hogy ezt mondanák: „Feláldozzuk magunkat, tehát létezünk”, így vélekednek: „Viszonylagos jólétre tettünk szert, tehát létezünk.” Kádárnak mind ez ideig sikerült elérnie, hogy ennek a jólétnek egy részét a szovjetekkel fizettesse meg.376
Egy évvel később, 1978-ban ugyanő tett kísérletet arra, hogy megfejtse Kádár személyiségének és politikája sikerének titkát. Azzal, hogy megítélése kettősségét hangoztatja, tulajdonképpen rá is jött a titokra: „Kádárról mindig megoszlottak a vélemények. Voltak, akik a
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szovjetek legügyesebb és legtalpraesettebb ellenzőjének tartották, mások viszont a szovjetek
legügyesebb és legtalpraesettebb szolgálójának. Sohasem szolgált elegendő érv az egyik alátámasztására a másikkal szemben. S ha ez a jövőben megtörténne, befellegezne a kádárizmusnak.”377.
Kádárt a „kötéltánc nagymesterének” nevezte a milánói Corriere della Sera, hiszen biztosítja országának a szovjet nyersanyagot a nyugati technikával egyetemben, és nem ad okot a
moszkvai vezetésnek az aggodalomra, de ugyanakkor a Nyugattal sem szakít. Mindez különösen figyelemre méltó olyan körülmények között, amikor Afganisztán kérdésében és miatt a
Szovjetunió szorosabbra igyekszik vonni szövetségeseinek sorát maga körül378 – hívja fel a figyelmet a lap. A nyolcvanas évek elején az olasz sajtóban lényegét tekintve nem változik Kádár megítélése: „Magyarországon Kádár János próféta lett, mert képes volt arra, hogy a korlátozott szuverenitást az anyagi és civilizációs jóléttel egyenlítse ki”379.
Az olasz belpolitikában vagy talán nagypolitikában 1977 után Kádár megítélése – mint
láttuk – jelentősen és igen pozitív irányban változott. Az olasz testvérpártot tekintve pedig az
eurokommunizmussal kapcsolatos bizonytalan magyar vélemények és értékelések ellenére
megállapítható, hogy Berlinguer kifejezetten nagyra tartotta az MSZMP vezetőjét. 1983-ban
egy televíziós beszélgetés alkalmával egy újságírói kérdésre – kit becsül a nemzetközi politikában – így fogalmazott: „Ha néhány évvel ezelőtt kérdezi, mondhattam volna Titót, még korábban Ho Si Minht. Mostanában nem csodálok senkit, bár sokakat becsülök: például
Kádárt.”380. Ezzel szemben Kádár számára Berlinguer túl izgágának és intellektüellnek bizonyult381.
Kádár János alapvetően jónak, sőt esetenként kiválónak mondható olaszországi sajtóját
alkalmanként azonban disszonáns hangok zavarták meg. 1984-ben például „illetékes szervek”
tiltólistára tették Florido Borzicchi újságírót, a bolognai Il Resto del Carlino szerkesztőjét.
Borzicchi bűne még 1983-ban, az volt, hogy az olaszországi „Magyar Hét” rendezvénysorozat eseményeit előkészítendő, a Hungexpo meghívására Magyarországon járt, majd „ezt követően a nyugati tömegtájékoztatás részéről hosszú évek óta nem tapasztalt durva hangnemben írt az 1956 utáni konszolidációról, útszéli módon rágalmazta Kádár elvtársat.”382
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Egy évvel később, 1985-ben Magyarországra látogatott George Shultz amerikai külügyminiszter az olasz sajtó elsősorban Kádárnak és az általa megteremtett rendszernek a többi
szocialista rendszertől eltérő vonalát emelte ki. Kádár Magyarországa katonapolitikailag szorosan kötődik a Szovjetunióhoz, azonban elszakadt, vagy elszakadóban van a szovjet gazdasági modelltől, amely a mereven ellenőrzött tervezésen alapul383.
Valamivel több, mint nyolc hónappal később, 1986. augusztusában a Corriere della
Sera igen érdekes és figyelemre méltó cikket közölt Kádár személyével kapcsolatban „Kádár,
a nagy bosszúálló” címmel. A magyar eseményekről többször beszámoló Dino Frescobaldi
írásának alcímében így fogalmaz: „A magyar vezető modellt faragott országából Moszkva
számára”. Az 1956-os forradalom után harminc évvel Magyarország ma az egyik legnagyobb
történelmi bosszúállásnak a színhelye – állapítja meg Frescobaldi írása elején – utalva a szovjet turisták ámuló arcára, amikor meglátják az árukkal teli magyar üzleteket. E turisták – a
cikk írója szerint – azt kérdezik önmaguktól: „Végül is kik győztek ’56-ban: mi vagy ők?”384
Fel-felbukkan már a cikkben az olasz és a magyar nép évszázados jó viszonyára való
utalás, sorjázván a két nemzet közötti összekötő kapcsokat: Habsburg-uralom, szabadságharc,
Garibaldi és nem utolsó sorban maga Kádár János is, aki Fiuméban született, s aki akár választhatott volna az olasz vagy a jugoszláv állampolgárság között385. Kádár személyét bemutatva Frescobaldi hangsúlyozza a magyar pártvezető puritánságát, közvetlenségét és kiemeli,
hogy ő vezette be a hivatalos fogalomtárba a „tragédia” kifejezést az 1956-os forradalom és
szabadságharccal kapcsolatban, vagyis elhagyta az „ellenforradalom” kifejezést386. A cikk
szerzője ugyanakkor hozzáfűzte, hogy mindettől függetlenül az országban többé-kevésbé már
nyíltan megnyilvánulnak az egyet nem értés jelei is. Van ellenzék, még ha a jelenlegi helyzetben az nem is nyugtalanítja nagyon a kommunista vezetést és a rendszert: „Bármennyire is toleráns és a párbeszéd előtt látszólag nyitott ez a kormányzat, a hatalom szükség esetén képes
hallatni magáról határozott figyelmeztetések, sőt egyértelműen elnyomó intézkedések révén,
mikor úgy érzi, hogy az ellenség átlépett bizonyos határokat.”387.
Mikor 1986-ban Natta, az OKP főtitkára Budapesten járt a La Repubblica „Natta és Kádár feltámasztja az eurobaloldal frontját” című írásában kiemelte, hogy Kádár korábban nem
adta volna nevét ahhoz a mondathoz, amiben mostani találkozójukon viszont megegyeztek:
„el kell mélyíteni a kapcsolatokat a kommunista, szocialista és a szociáldemokrata pártok kö383
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zött”388. A Corriere della Sera pedig hozzátette, hogy Kádár semmiféle kifogást nem emelt az
ellen, hogy Natta az abszolút szociáldemokrata többségű (nyugat-)európai baloldal fontos részének tüntesse fel saját pártját. Az ideológiai enyhülés jele lenne ez? gondolkodik el a lap,
majd kifejti, hogy a pragmatikus magyar vezető leginkább a konkrét tényeket viseli a szívén,
például egy közép-európai atomfegyvermentes övezet létrehozásának gondolatát389.
Adriano Guerra 1988. május 23-án a kommunista l’Unità-ban Elsőként szakított a sztálinizmussal című cikkében már összefoglalását adta a kádári élet- és politikai pályának, valamint rámutatott a politikai változtatások szükségességére: „…nem volt könnyű megértenie,
hogy többé már nem járható az a hosszú időn át – és nem eredmények nélkül – követett út,
amely kivezetheti az országot a szovjet típusú szocializmusból – és a válságból – kis lépések
során át, folyamatos, de aprólékos változtatások útján, megrázkodtatások nélkül. […] a helyzet mára megváltozott és ami eddig történt, az ma már nem elégséges. A lépésről-lépésre taktikáját a lendületes előretörésnek kell felváltania, s ez a kényszer a gazdasági válságból ered.
A lendületes előretörés igénye egy olyan társadalomból következik, amely mind türelmetlenebb, amely egy szélesebb demokráciát követel. Megkeresni és megtalálni a „kötelező átmenet” fonalát, most vitássá teszi a kádári politika alapvető elemeit. Az idővel való nehéz versenyfutás tehát megkezdődött. De hogy nem a null pontról indulhatnak, az kétségkívül Kádár
érdeme is.”390
A modern olasz újságírás Montanelli utáni legnagyobb alakja, Enzo Biagi 2001-ben
megjelent a Dizionario del Novecento (A XX. század szótára) című könyvében sorra veszi az
elmúlt évszázad jelentősebb olasz, illetve nemzetközi politikusait - elsősorban azokat, akikkel
a szerzőnek valamiféle személyes kapcsolata is volt – azokat, akik megítélése szerint nyomott
hagytak a huszadik század történelmén. Mindenkiről megemlékezik néhány mondatban, negyed-fél oldalon. A Kádár Jánosról írt rész több szempontból is érdekes. Biagi egy teljes napot töltött Kádár János mellett, hallgatva beszédeit. Ezek közül a bolognai Biagi kiemeli azt a
Kádár általi gondolatot hogy nem lehet valaki első, illetve másodosztályú állampolgár attól
függően, hogy nagy vagy kisbetűvel írja-e az Isten szót.
És a szinte állandóan visszatérő kép: Biaginál is kitüntetett szerepe van Kádár ábrázolásában a szinte már metaforikus magasságokba emelkedő kéz szimbolikának. A kéz, amely
megismerte a mezei munka fáradságait, majd a kéz, amely villamosokat vezetett Budapesten.
Majd később a kéz, mely sztrájkra szóló felhívásokat töltött ki, és a Montanelli visszaemléke388

La Repubblica, 1986. október 1. in: MTI Arch. MTI Szig. Biz. Sajtófigyelő 1986. október 1.

389 u.o.
390 Adriano Guerra:

Elsőként szakított a sztálinizmussal, l’Unità 1988. május 23. közli Faragó Jenő i.m. 106-107.o.
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zéseiben is megtalálható jelenet: Kádár keze, melyről a vallomás kicsikarása, illetve bűnösségének elismerése érdekében fogva tartója letépte körmeit. A szimbolikus sor folytatása így
hangzik: az 1956-os forradalmat követő amnesztiát, és talán a forradalom vezetőinek halálos
ítéletét aláíró kéz, amely a későbbiekben azon igyekezett, hogy mindezeket az eseményeket
kitörölje a köztudatból391.
1956. november első napjaitól egészen 1988-ig tekintettük át a Kádár Jánosról szóló
rendelkezésünkre álló olasz nyelvű forrásokat. Látható, hogy az olasz sajtó intenzív érdeklődést mutatott Kádár személye és politikája iránt, írásaiban többé-kevésbé helyes és valósághű
képet közölt Magyarország 1956 és 1988 közötti első emberéről.

391 Biagi, Enzo: Dizionario del Novecento, RAI-Rizzoli, 2001, 171.o.
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4.3 1977-1987: a magyar-olasz kapcsolatok alakulása a Kádár-korszak utolsó évtizedében

A római magyar nagykövetségnek sikerült Berlinguer budapesti meghívóját realizálni
így nem sokkal az 1977-es római találkozót követően ismét tárgyalóasztalhoz ült az MSZMP
és az OKP vezetősége. Maga az OKP főtitkára is úgy vélekedett, hogy „valóban le kell ülni
megbeszélni, milyen hibákat követtünk el mi, és milyeneket mások, mert nyilvánvaló, hogy
az OKP is hibázhat.”392 A testvérpártok közötti budapesti tárgyalások tulajdonképpen érdemi
újdonságot nem tartalmaztak. Kádár megismételte, megerősítette az olasz fővárosban hangoztatott véleményét, miszerint a szocializmus különböző országokban más, eltérő út mentén is
elérhető. Hozzátette széles körben nem igen hangoztatott különvéleményét, hogy ez a cél a
pluralisztikus politikai viszonyok közepette, tehát proletárdiktatúra nélkül sem elképzelhetetlen. Az MSZMP vezetője kiállt a nemzetközi kommunista mozgalom egysége mellett. Berlinguer szerint az eurokommunizmus vitája és az 1976-os berlini értekezlet mind azt mutatják,
hogy az SZKP uniformizálná a nemzetközi kommunista mozgalmat és elzárkózik a felbukkanó új politikai javaslatok elől.
Horn Gyula 1991-ben megjelent Cölöpök című visszaemlékezéseiben így látta a berlini
értekezlet és az ott elfogadott záródokumentum jelentőségét: „A berlini dokumentum első ízben szállt síkra a pártok szuverenitása mellett, és ami rendkívül fontos volt, a tanácskozás dokumentuma leszögezte a kommunista és munkáspártok társadalmi-politikai rendszerrel kapcsolatos útkeresésének szabadságát. Joggal merül fel, hogy egy-egy ilyen dokumentum még
ha nagy nehézségek árán született, végül is csak papír, amely – mint mondani szokás – aligha
válik anyagi erővé. Ez csak részben igaz, mert az olyan új elvek rögzítése, mint a be nem
abatkozás, a szuverenitás, az útkeresés szabadsága, a kapcsolatok önálló építése, a nyugati államokkal

való

együttműködés

erősítésére

utaló

állásfoglalások

mégis

fordulatot

jelentettek.”393
Az OKP főtitkárának budapesti tárgyalásait összegző feljegyzés szerint Kádár Berlinguer felvetéseire „a maga szokott fejmozdulatával bólintott”394, de állásfoglalás tekintetében
többet nem értek el nála395. Horn előbb említett munkájában így határozta meg az eurokommunizmust Kelet-Európa szemszögéből: „Vallom, hogy az OKP korszerű politikai nézetei,
392 MOL M-KS

288/47/761 közli Pankovits in: Pankovits i.m. 148.

393 Horn i.m.

32.o.

394 Pankovits

i.m. 149.

395 Pankovits i.m. 150.
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tevékenysége óriási szerepet játszottak a közép-kelet-európai változások feltételeinek megérlelődésében. A szovjet párt vezetőinek szemében az OKP „vörös posztó” volt, Berlinguert nemes egyszerűséggel „árulónak” titulálták, s a két nagy párt között szinte teljesen megszakadtak a kapcsolatok. Az olaszok szidalmazásában a csehszlovák párt vezetése járt az élen, mert
nem tudta megbocsátani, hogy az OKP következetesen kitartott az 1968-as intervenció elítélése mellett. Az olasz-szovjet pártkapcsolatok csak Gorbacsov hatalomra kerülésével rendeződtek…”396
A két ország kétoldalú kapcsolataiban a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójához érkezve
megkerülhetetlennek tartjuk az akkori, meglehetősen feszült olasz belpolitikai viszonyok rövidebb ismertetését. Olaszország igen nehéz terhet örökölt a hetvenes évektől: az állandósult
kormányválságok, a baloldali és jobboldali terrorcselekmények, az olasz gazdaság fokozódó
nehézségei mind nagymértékben befolyásolták az ország politikai mozgásterét az új 1980-as
évtized előtt. Ráadásul az új évtized első igazán nagy belpolitikai botrányára sem kellett hoszszú ideig várakozni.
1980. október 5-én egy addig igen kevesek által ismert férfit szólaltatott meg az ismert
újságíró Maurizio Costanzo, a Corriere della Sera című napilapban. Licio Gellit az írás „a
legtitkosabb és leghatalmasabb szabadkőműves páholy elvitathatatlan főnökeként” mutatta
be. Nem telt el fél év és a P(ropaganda) 2 szabadkőműves páholyra egy véletlen folytán lecsapott a rendőrség, felgöngyölítvén ezzel a modernkori Olaszország egyik legsúlyosabb botrányát. A Licio Gelli vezette titkos P 2-es Páholy fő céljának tekintette az Olasz Köztársaság
mindenkori kormányának teljes és totális ellenőrzését, a sajtó és az igazságszolgáltatás felügyeletét és a szakszervezetek fellépésének letörését. A szervezet tagjai között volt 44 parlamenti képviselő, 12 csendőrtábornok, 22 hadseregtábornok, 8 admirális, 36 egyetemi tanár,
18 ügyész, 27 újságíró397. A P 2 ezen magas rangú olasz közéleti embereken kívül tagjai között tudhatta az akkor még kevéssé ismert nagyiparost Silvio Berlusconit (dott. Silvio Berlusconi), Maurizio Costanzo újságírót, Roberto Calvit398 és Michele Sindonát399, valamint az
utolsó olasz király fiát, Vittorio Emanuele di Savoiát400. Esetünkben azonban az sem elhanya396 Horn i.m.

38.o.

397 Szabó Tibor:

Szélsőjobboldali pártok Olaszországban in: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=d77964eb-f623-454e-9a10-b57eca84fa-
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398

Roberto Calvi (1920-1982). Bankár, pénzügyi szakember. Nevéhez fűződik a Banco Ambrosiano pénzintézet csődje, amely rendkivül nagy botrányt kelltett

Olaszországban. Tagja volt a P-2 Páholynak, annak felgöngyölítése után a pártfogó(k) nélkül maradt bankárt letartóztaták, elitélték, de végül is sikerült Londonba
szöknie, ahol 1982. június 18-án egy híra felakasztva találják meg. Halálának körülményeit a mai napig ellentmondás és homály veszi körül.
399 Michele

Sindona (1920-1986). Az ügyvéd, pénzügyi szakember, az IOR (Istituto per le Opere Religiose) – sokak által a Vatikán bankjaként nevezett – szerve -

zettel és Paul Marcinkus bíborossal való kapcsolatai miatt, valamint a Szentszék körüli homályos hátterű pénzügyek miatt csak „Isten bankára”-ként emlegetett
Sindona szoros kapcsolatokat ápolt a szervezett bűnözéssel is. 1986-ban halt meg, megmérgezték.
400 in:

http://it.wikipedia.org/wiki/P2#La_lista
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golható szempont, hogy – mint ahogy ezt már a harmadik fejezetben jeleztük – a P 2 botránynak voltak magyar szereplői is: a rendőrség által lefoglalt listán szerepel a volt magyar nagykövet Száll József (dott. Giuseppe Szall Milano, 524), valamint a vélelmezhetően magyar
származás Giorgio Csepanyi401 neve is.
A volt nagykövet P 2-be történő belépésének körülményeiről újságcikkek jelentek meg,
voltak olyanok amelyek azt is feltételezték, hogy Szállt a disszidálásra való bátoritásában
maga a nagymester Gelli ösztökélte. Száll József személyével kapcsolatos megjelent hírek ellentmondásosak, nem tudni mikor lépett be a szervezetbe, kik voltak ajánlói, aktív tagként
szerepelt-e. A dokumentumok, melyek eddig előkerültek nem adnak erre pontos választ,
nincs az sem jelezve, hogy fizetett-e hozzájárulást. A lefoglalt iratok között volt tagsági igazolványa azzal a megjegyzéssel, hogy fénykép hiányában nem került kiadásra402.
Természetesen egy ilyen súlyos, bonyolult problémában, mint az egykori nagykövet
személye, vélt, vagy valós tevékenységének kérdése még nehéz teljes bizonyossággal állást
foglalni. A magyar levéltári források – MOL, ÁBTL, 1956-os Intézet OHA – dokumentumai,
az üggyel kapcsolatos feljegyzések csak összetettebbé, és komplikáltabbá teszi kutatásainkat,
az olaszországi levéltári anyag pedig különösen nehezen hozzáférhető. Munkánkat a témával
foglalkozó szakirodalom sem könnyíti, hiszen Magyarországon Faragó Jenő 1985-ben, az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó kiadásában A P-2 páholy titkai címmel403 megjelent munkáján kívül nincs számottevő rendelkezésünkre álló munka. Természetesen az eddig zárt levéltárak
megnyílása, újabb dokumentumok előkerülése rendkívüli mértékben árnyalhatják-pontosíthatják eddigi ismereteinket.
1983 nyarán azután Olaszország miniszterelnöke a Szocialista Párt vezetője, a dinamikus Bettino Craxi lett és a dolgok lassan-lassan kezdtek megváltozni. Nem utolsó sorban a dinamikus kormányzásnak köszönhetően az országban beérett az a gazdasági fejlődés, ami Itáliát az iparilag fejlett országok közé emelte. Ez – többek között – azzal a következménnyel
járt, hogy az ország fokozottabb politikai aktivitást mutatott, mind katonai szövetségi rendszerén a NATO-n, mind az Európai Közösségen (EK) belül, illetve fokozta politikai szerepvállalását a szocialista tábor országai irányába is.
A Craxi-kabinet külpolitikai propagandájában külön hangsúlyt kapott a kelet-nyugati
párbeszéd fenntartásának fontossága, valamint az olasz kormánynak azon törekvése, hogy ebben a dialógusban kiemelt szerepet játsszon az eddigi külpolitikájához képest. A kormányon
401 u.o.
402 MOL XIX-J-1-j

Olaszország 120. doboz 117-24 003724/2 A római magyar nagykövet feljegyzése Puja Frigyes külügyminiszter számára. Tárgy: A „Loggia

P-2” szervezet és a hozzá kapcsolódó botrány Olaszországban. Róma, 1981. június 18.
403 A

könyv A disszidens magyar című fejezete (58-62 o.) foglalkozik az egykori magyar nagykövet disszidálásával és a P 2-höz fűződő kapcsolataival
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belül a fenti külpolitikai koncepciónak a legerősebb, legjelentősebb szorgalmazója a külügyminiszter, Giulio Andreotti volt. Andreotti az 1984 áprilisától 1985 decemberéig terjedő időszakban egymás után tett látogatást Moszkvában, Varsóban, majd Prágában és Pozsonyban404.
Az érdemi megbeszélések mellett találkozott a pártok vezetőivel, valamint az államfőkkel. Az Európában érlelődő politikai változásokat mutatta az a tény is, hogy – igaz, hogy magánprogram keretében, de – mindhárom országban látogatást tett egyházi intézményekben is.
A külpolitika, a külpolitikában és a nemzetközi eseményekben való fokozott olasz szerepvállalás továbbra is meghatározó koncepciója maradt az olasz vezetésnek405 Az olasz kormányzatnak és a diplomácia irányitóinak nem sokkal ez előtt kellett átesniük azon a nemzetközi
politikai krízisen, amely egy csapásra a világ figyelmének középpontjába helyezte Olaszországot. 1985. október 7-én egy palesztin terrorcsoport hatalmába kerített az Achille Lauro
nevű olasz utasszállító hajót 545 személlyel a fedélzetén, hogy elérje az izraeli börtönökben
fogva tartott palesztin foglyok szabadon bocsátását406.
Az olasz külpolitikai expanzió, az intenzív érdeklődés a közép-kelet-európai országok
felé egybeesett a térségben megindult belső átalakítási folyamattal, az egyre jobban érezhető
külpolitikai nyitással. Olaszország intenzívebben fordult a térség felé. Kirajzolódott, hogy a
404

Andreotti moszkvai látogatása (1984. április 22-24.) egybe esett a szovjet-amerikai kapcsolatok mélypontra jutásával, valamint a genfi tárgyalások megszaka-

dásával. Az olasz külügyek irányítója ezzel az úttal is síkra szállt amellett, hogy Olaszország a szocialista országokkal kialakult kontaktusait fent kívánja tartani.
Varsói látogatása (1984. december 20-23.) azért tekinthető különösen fontosnak, mert Andreotti volt az első NATO külügyminiszter, aki a katonai hatalomátvétel
óta hivatalosan Lengyelországba látogatott. Csehszlovákiai látogatásának (1985. december 6-7.) jelentőségét az adta, hogy a második világháború befejezése óta
először látogatott olasz külügyminiszter az országba, a prágai látogatás mellett a pozsonyi okát a csehszlovák vezetők abban látták, hogy az olaszok ott konzulátust szerettek volna nyitni.
Külügyminisztérium Levéltár, 1986 Olaszország levéltári szám: 117-1 iktatószám: 12054 Tárgy: Giulio Andreotti látogatása Moszkvában, Varsóban, Prágában
Szita János nagykövet jelentése Rómából, 1986. február 12.XI. Területi Főosztály
405 Giulio Andreotti 1986. november 27-én az Olasz Szenátusban beszédet mondott az 1987-es pénzügyi törvényt vizsgáló bizottság előtt. Beszédében pozitívan
értékelte az olasz KÜM 1986-os tevékenységét, az alábbi lényeges pontokat kiemelve: Minden ország jó kapcsolatokra törekszik Olaszországgal. Ezt bizonyítja
az a tény is, hogy az ENSZ Közgyűlés szinte egyhangúlag a Biztonsági Tanács nem állandó tagjai közé választotta Olaszországot. Az olasz diplomácia igen aktív
volt a harmadik világ gyengén fejlett országai felé. Az olasz diplomácia rendkívül intenzíven vett részt a stockholmi és a bécsi konferenciákon. Több „vezérgon dolatot” dolgozott ki, mint pl. a világ tudományos laboratórium megvalósítását .Andreotti óvatos optimista volt a szovjet-amerikai párbeszéd jövőjét illetően, a
reykjaviki találkozón – értékelése szerint – kétségtelenül előrelépések történtek. Az olasz diplomácia határozottan támogatja a leszerelést, ezt tette ebben az évben
is. A titkos amerikai fegyvereladást Iránnak Andreotti ellentmondásokkal telinek minősítette. A botrány szerinte főleg azért aggasztó, mert a jelenlegi tárgyalási
fázisban az enyhülés és a lefegyverzés ellenségei lassan elszigetelődnek, a Szovjetunió felé amerikai részről egyértelmű, megfelelő autoritással rendelkező tárgya ló fél kellene. Közel-Keleten a régi bajok megmaradtak, sőt súlyosbodtak. Libanonban romlott a helyzet, minden kimozdulási kísérlet holtponton van a palesztinok tartós félelme és a terrorizmus megléte mellett. Az EGK-n belül ebben az évben nagyon mérsékelt előbbre lépés volt csak, sokkal kevesebb a vártnál. Rendkívül jelentős és pozitív az OKP állásfoglalás-módosulása a külpolitikával kapcsolatban. Külügyminisztérium Levéltár, 1986 Olaszország levéltári szám: 117-2 iktatószám: 16992 Tárgy: Giulio Andreotti értékelése az 1986-os olasz külpolitikai tevékenységről Dr. Misur György nagykövet nevében jelenti Rómából Lénárd
Ferenc, 1986. november 28.
406

A palesztin terroristák megölték a hajó egy zsidó származású utasát, két nappal később, pedig megadták magukat az egyiptomi hatóságoknak, és szabadon en -

gedték az utasokat. A terroristák egy különgéppel kívántak menekülni, ezt az amerikaiak a sigonellai (Siracusa, Szicília) légitámaszpontra kényszerítették, és kérték az olasz hatóságokat, hogy engedélyezzék az Egyesült Államok számára az ügy elintézését. Craxi miniszterelnök azonban ezt visszautasította Olaszország
számára tartva fenn a teljes cselekvési szabadságot. Andreides Gábor:.Az olasz nemzettudat alakulása az olasz külpolitika fényében: in: Kiss J. László (szerk.):
Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben Teleki László Alapítvány Budapest, 2005 246.o
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történelmi, kulturális, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokra, hagyományokra építve az
olasz külpolitika prioritásai közé emeli a kapcsolatok szorosabbra fűzését Magyarországgal.
Ekkor már Gianni De Michelis olasz külügyminiszter is így fogalmazott: „Magyarország kulturális hagyományai, a népesség összetétele, termelői bázisa tekintetében európai gazdasági,
szociális gyökerekkel rendelkezik, ami az országot sokkal inkább köti Európához, mint bármely más közép-kelet-európai vagy balkáni államot”407.
A velencei protestáns családban született, magát antikommunistának és egyben anti-kereszténydemokratának (anti-democristiano) definiáló De Michelis érdekes és roppant színes
egyénisége volt a nyolcvanas évek olasz politikai életének: „Igen nagy vagány volt, haja
majdnem a válláig ért, nagydarab, kövér, fekete hobó volt, aki idejét a kormányülésen kívül
legszívesebben a diszkókban töltötte.”408
Amikor 1988-ban Velencében vacsorázott Medgyessy Péterrel, amikor – az akkor pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes – Medgyessy közölte vele, hogy bizalmas információi409 szerint az európai politika, az európai események rövidesen fel fognak gyorsulni, és ezt
Magyarország és Olaszország együttműködésével talán elő lehetne segíteni, még jobban fel
lehetne gyorsítani: „Miért nem hozunk létre olyan együttműködési formát, amelyben a különböző blokkokhoz tartozó országokat fogjuk egy közösségbe, ami eddig sosem volt, ezzel sajátos helyzetet teremtve Európában? Egy blokk-közi blokkot kellene kialakítani, amelynek tagja lehetne Ausztria mint semleges ország, Olaszország mint NATO-tagállam és Magyarország
mint a Varsói Szerződés egyik tagországa.”410-hangzott a magyar javaslat.
De Michelis jónak és kivitelezhetőnek tartotta ezt a magyar ötletet, annál is inkább, hiszen a közös történelem egyébként is összeköti az országokat. Medgyessy így folytatja viszszaemlékezését: „De mindjárt ki is egészítette a javaslatomat. Miért nem lehetne az úgynevezett el nem kötelezett országok egy képviselőjét is behozni ebbe a szövetségbe? Hozzuk be
Jugoszláviát is! Ez egyébként nagyon is érthető gondolat volt – teszi hozzá a magyar minisz407

Külügyminisztérium Levéltár, 1989 Olaszország levéltári szám: 117-1 iktatószám: 10211/T Tárgy: Fokozott olasz érdeklődés Magyarország iránt Külügymi-

nisztérium VI. Területi Főosztály 10211/T/1989.
408 Medgyessy

Péter: Polgár a pályán Kossuth Kiadó, 2006. 167.o.

409 „Akkor döbbentem rá arra, hogy az újraegyesítés mennyire közel van, amikor Svájcba utaztam, és nem jött ki a fogadásomra a magyar nagykövet – Hajdú Já-

nos, „A Hét” korábbi főszerkesztője. Köztudottan nem az udvariasságáról volt híres, de azért azt ma sem engedi meg magának egy nagykövet, s akkor sem tehet te, hogy ha a miniszterelnök-helyettes érkezik, ne várja a repülőtéren. Egy nappal később jött meg, és rögtön kimentette magát. Elmondta, hogy részt vett egy
rendkívül izgalmas konferencián Moszkvában, ahol ott voltak az európai nagyhatalmak, a szovjetek meg az amerikaiak is, és neki az a benyomása, hogy itt senki
nem tudja és nem is akarja megakadályozni az újraegyesítést. És ha a német újraegyesítés megindul, akkor az egész európai átalakulási folyamat hihetetlenül fel
fog gyorsulni. Elmondta az érveit is. Felidézte, hogy milyen volt a szovjetek magatartása, milyen volt az amerikaiaké, Európa vezetői hogyan viselkedtek ebben
az egész vitában. És azt mondta, hogy ha az amerikaiak következetesek, és tovább mennek ezen az úton, akkor nem lesz, aki velük szembe menjen. Egyszerűen
érzem azt, hogy a szovjetek nem akarnak ebben a kérdésben keresztbe tenni – mondta Hajdú. Mert nincs is erejük, túl sok a belső bajuk. Történt mindez 1988 ele jén.” in: Medgyessy i.m. 166.
410 u.o.
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terelnök-helyettes a beszélgetés alatt –, hiszen az olaszoknak igen erős érdekszférája volt a
horvát térség és Dalmácia. Tehát nagyon logikus volt ez a gondolkodásmód, amelyik egy Közép-, Délközép-Európát próbált valahogy összehozni. Így indult el a Quadrilaterale, amely ma
is élő csoportosulás, legfeljebb nem tudta magát kinőni, mert a történelem közben elsodorta
az eredeti katonai tömböket.”411.
Ebben az időben Olaszország külpolitikai vezetése az egyre erőteljesebbé váló francianémet befolyásra való tekintettel, mindezt ellensúlyozandó egy dél-európai – közép-európai
összefogásban gondolkodott, melyben Magyarországnak is kitüntetett helye lett volna. Ennek
a spanyol-olasz-kelet-európai összefogásnak volt legelkötelezettebb képviselője De Michelis
külügyminiszter. Ám az olasz elképzelés mögött nem állt valódi erő, a kezdeményezés lassan
elhalványodott.
Túl az európai és a nemzetközi politikában észlelhető magyar-olasz kezdeményező fellépéseken, a kétoldalú kapcsolatok is fejlődésnek indultak. Az előzőekben az 1983-as Andropov-levél, majd az úgynevezett „olasz ügy” kapcsán már utaltunk arra a feszült nemzetközi
helyzetre, amely erősítette Európa kelet-nyugati szembenállását. Ebben a légkörben került sor
1984 április 11-én Bettino Craxi miniszterelnök – az egységes Olaszország fennállása óta elsőként – hivatalos budapesti látogatására. Egy esztendővel később, 1985-ben pedig Arnaldo
Forlani miniszterelnök helyettes érkezett Magyarországra. Craxi 1984-es látogatásának előkészítője az az Antonio Ghirelli volt, aki 1956-ban, pont a forradalom miatt hagyta ott az Olasz
Kommunista Pártot és csatlakozott a szocialistákhoz.412 Craxit budapesti látogatására elkísérte
felesége, Anna Maria Craxi, valamint – több más kormánytag között – a kereszténydemokrata
külügyminiszter, Giulio Andreotti is. A látogatással kapcsolatos magyar kommentárok nem
felejtették el kiemelni, hogy Craxi az első szocialista kormányfő az olasz történelemben. Craxi a kétnapos tárgyalássorozat mérlegét megvonva a budavári Hilton Szállóban tartott sajtótájékoztatón kijelentette: „A jelenlegi olasz-magyar kapcsolatok megerősítésének és kiszélesítésének nincsenek akadályai.413”.
Mindkét magas szintű látogatás, és a kétoldalú tárgyalások is jelentős mértékű ösztönzést adtak a kulturális, tudományos és oktatási kapcsolatok fejlődésének414.

411 Medgyessy
412 Pankovits
413

i.m. 168.

József: Az olasz kereszténydemokraták in: http://epa.oszk.hu/00900/00995/00001/pdf/szemle.pdf

Népszabadság 1984. április 14. 3.o.

414 Az olasz minisztertanács jelentős állami támogatással segítette a magyar irodalmi alkotások olaszországi megjelenését. Mindezek mellett Magyarországon is
szaporodtak a nagy szakmai és közönségsikerrel záródó olasz témájú rendezvények. 1985. júniusában például nagy szakmai és közönségsiker volt: Szeged és Budapest Olasz Kulturális Napok. 1985. 150 éves az ELTE BTK Olasz Tanszék, 1985 szeptembere magyar-olasz közgazdaságtudományi tanácskozás (Bp. Marx K.
KTE-Roma La Sapienza)
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Igen érdekes megjegyzést olvashat az érdeklődő Craxi magyarországi látogatásával kapcsolatban Enzo Catania Bettino Craxi Una storia tutta italiana (Bettino Craxi. Egy egészen
olasz történet) című, 2005-ben a milánói Boroli kiadónál megjelent könyvében. Az idézett
munkában szó szerint ez olvasható: „1985-ben […] a szocialista vezető elérte Kádárnál az
1956-os forradalom miniszterelnöke, Nagy Imre rehabilitálásának ígéretét…”415. Túl azon,
hogy a látogatás 1984-ben zajlott le, Catania kijelentésének igazolására eddig semmiféle bizonyíték nem került elő.
Az ösztönző hatású látogatások és eszmecserék ellenére néhány kérdésben nem sikerült
megállapodni. E kérdések közé sorolható például a Római Tudományegyetemen a magyar tanár váltása, amelyet a magyar fél az 1984-es államközi kulturális egyezmény alapján kívánt
lebonyolítani, míg a római egyetem az új egyetemi törvény szerint kapott autonómia alapján,
ami a két érdek ütközését okozta. Az egyetem a tanárváltást nem akarta, Magyarország pedig
1987. november 1.-től új jelölttel kívánta a helyet betölteni416.
Az olaszországi magyar kulturális jelenlét fontos elemének volt tekinthető és tekinthető
ma is az olasz egyetemeken történő magyar nyelv és irodalomoktatás. A Római Magyar Akadémia 1986/87 évi beszámoló jelentése szerint Olaszországban 11 egyetemen folyt magyar
tanítás417.
A nemzeti kisebbségek problematikája, az önálló és szabad nyelvhasználat, az autonómia kérdése Olaszországban mindig is a figyelem középpontjában állott. Részben azért, mert
az ország északi területein élő németség alapvető jogainak az olasz állam által történő biztosítása húzódott-halasztódott – míg végül Trentino-Alto Adige (Südtirol) Autonóm Tartomány
Európa-szerte követendő példa lett –, részben pedig azért, mert a Jugoszláviában, illetve később Horvátországban és részben Szlovéniában élő olasz kisebbségek jogai biztosítása olasz
részről való követelésel mindig is hangsúlyos volt.
415 Enzo Catania:
416

Bettino Craxi. Una storia tutta italiana, Boroli Editore, 2005. 113-114.o.

A Római Egyetem Bölcsészkari Tanácsa 1985. június 13-i ülésén egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy:a tanári testület határozatlan ideig továbbra is dr. Sár-

közy Péterrel kívánja megoldani a magyarságtudomány oktatását Rómában, és azt akarja, hogy ehhez a magyar hatóságok adják meg a hozzájárulást. Az olasz fél
világossá tette, hogy kizárólag Sárközy személyében gondolkodik, más megoldást elképzelni sem tud. Egy esetleges magyar elutasítás esetén évekig megoldhatatlan lenne a magyaroktatás Rómában. „Évekig, az új országos pályázat meghirdetéséig szünetelne mindennemű magyar oktatás Rómában, és ez megoldhatatlan
problémát jelentene a római Hungarológiai Központ munkája szempontjából is.” Magyar cél továbbra is Sárközy hazarendelése, ennek tudatában az alábbi megoldást javasolja: Sárközy lemondását 1987. november 1.-re módosítja. Kiszemelt utód: Dr. Kovács Sándor Iván ELTE docens 1987-től kezdődően elvállalná a római kiküldetést. Külügyminisztérium Levéltár, 1986 Olaszország, levéltári szám: 117-7 iktatószám: 10227 ügyiratszám: 75553/85Tárgy: A római magyar vendégtanár váltása
417 Erős volt a firenzei tanszék, Padovához, Paviához, Bolognához hasonlóan. Különösen aktívnak mutatkozott a már említett Sárközy Péter vezette római tanszék amelynek szervezésében a római egyetem vezetőinek támogatásával, megkezdte működését az Egyetemközi Hungarológiai Központ is. Megjelent e központ
tudományos folyóiratának, a Rivista di Studi Ungheresi-nek első száma. in: Külügyminisztérium Levéltár, 1987 Olaszország levéltári szám: 117-7 iktatószám:
6429 Tárgy: A Római Magyar Akadémia 1986/87 jelentése A Római Magyar Akadémia igazgatójának beszámoló jelentése, Róma 1987. május 25. Dr. Dósai István VII. Területi főosztály
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A nyolcvanas évek közepétől már Olaszországba is elérkeztek azok a hírek, melyek az
erdélyi falurombolásokról szóltak. Erdélyben a Ceauşescu-diktatúra igyekezett minden ellenállással leszámolni, ennek megfelelően 1986-ban határozatot hozott az úgynevezett „új településrendszer” kialakításáról. Az elképzelés az volt, hogy az ezredfordulóra a falvak számát a
felére csökkentik, a lakosságot új agráripari központokba telepítik és a falvakat lerombolják.
Ez a nép és a magyar etnikai kisebbség történelmi környezetének, műemlékeinek, templomaiknak, temetőinek teljes megsemmisítését jelentette, amihez a nemzetközi felháborodás ellenére hozzá is fogtak. Az aggasztó fejleményekről értesülvén 1987. február 17-én az Olasz
Köztársaság Szenátusának hét szenátora418 levélben emelt szót a román államfőnél az erdélyi
magyar nyelvű kisebbség ügyében.
A szenátorok kifejezték abbéli meggyőződésüket, hogy az Európa két részéhez tartozó
országok közötti enyhülés és együttműködés elősegítése két alapvető feltételen áll vagy bukik. Az egyik az állam szuverenitása, a másik a kisebbségek nyelvének, kultúrájának a maradéktalan tiszteletben tartása. Az olasz szenátorok baljóslatúnak találták, hogy ez utóbbi nem
érvényesül maradéktalanul Erdélyben a magyar kisebbséggel szemben, ezért levélben419 szólították fel Ceauşescu államfőt a helyzet orvoslására.
Az olasz kommunista párt, amely sokáig szinte nem akart tudomást venni az időközben
egyre nagyobb nemzetközi publicitást kapó és rendkívül kiélezetté vált magyar-román kapcsolatokról, a feszültséget rendkívül visszafogottan és túlzó óvatossággal kommentálta. El418

Raniero La Valle szenátor – a Szenátus Független Baloldali Csoportja, a Mezőgazdasági Bizottság tagja; Giuseppe Fiori szenátor – a Szenátus Független Bal-

oldali Csoportja, a Szenátus Hadügyi Bizottságának tagja; Ottavio Spano szenátor – a Szenátus Szocialista Párti Csoportja, az Emigrációs Bizottság tagja; Maria
Eletta Martini szenátor – a Szenátus Kereszténydemokrata Párti Csoportja, a Külügyi Bizottságban tagja; Karl Mitterdorfer szenátor – a Dél-Tiroli Néppárt, a Szenátus Kulturális-, Művészeti-, Műszaki-Tudományos Bizottságának tagja, Lorenzo Gianotti szenátor – az OKP Szenátusi Csoport,a Szenátus Hadügyi Bizottságá nak tagja. Külügyminisztérium Levéltár, 1987 Olaszország levéltári szám: 117-2 iktatószám: 2581 Tárgy: Hét olasz szenátor levele Ceauşescunak a magyar kisebbség ügyében Dr. Misur György nagykövet nevében jelenti Rómából Lénárd Ferenc, 1987. február 20.VII. Területi főosztály
419 A teljes levél:
A KÖZTÁRSASÁG SZENÁTUSA
Róma, 1987. február 17.
Tisztelt Nicolae Ceauşescu Úr
A Román Szocialista Köztársaság
Elnöke
Meggyőződött hívei vagyunk annak, hogy Európa két részéhez tartozó országok között enyhülés és fokozottabb együttműködés jöjjön létre. Ennek az a feltétele,
hogy minden állam, legyen az nagy, vagy kicsi, teljes mértékben gyakorolja szuverenitását.
A másik feltétel az, hogy tiszteletben tartsák minden nép és az egyes államok keretében élő minden kisebbség kultúráját, nyelvét és hagyományait.
Azon hírek következtében, amelyek szerint Erdélyben a magyar kisebbséggel szemben megkötéseket alkalmaznak, Önhöz fordulunk és arra kérjük, hogy szüntessék be ezeket a korlátozásokat és ismerjék el teljes egészében ennek a nemzeti kisebbségnek a jogait a nyelvhez, az iskolához, a sajtóhoz és saját kulturális intézményeihez.
A szenátorok a levelet a magyar követség felé is jelezték. Külügyminisztérium Levéltár, 1987 Olaszország levéltári szám: 117-2 iktatószám: 2581 Tárgy: Hét
olasz szenátor levele Ceauşescunak a magyar kisebbség ügyében Dr. Misur György nagykövet nevében jelenti Rómából Lénárd Ferenc, 1987. február 20. VII.
Területi főosztály
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mondható – számos „kritikus” helyzethez hasonlóan –, hogy a párttagság nagyobb érzékenységet tanúsított az immár komoly problémává növekedett erdélyi falurombolás kérdése iránt.
Achille Occhetto OKP pártvezető csak 1989. április 22-én egy Barcelonában tartott sajtótájékoztatón bírálta először nyíltan Ceaşescu rendszerét, amelyet szerinte „nem a szocializmus típusa miatt, hanem a Helsinki Egyezmények alapján kell elítélni420”.
Sőt! 1989-ben Francesco Cossiga, az Olasz Köztársaság elnöke a Rómába delegált diplomaták számára adott fogadáson a diplomáciai testület vezető diplomatái jelenlétében Románia nagykövete előtt nyilatkozatott tett. Az elnök nemtetszését fejezte ki a romániai események miatt és hangsúlyozta nyugtalanságát, mert a romániai gyakorlat „apartheid Európában,
amit nem tűrnek”. Felszólította a diplomatát, hogy hazájában tartsák tiszteletben a Helsinkiben megfogalmazott és elfogadott elveket421. E rendkívüli közjáték azért is volt kínos, mert az
olasz diplomácia történetében most először fordult elő, hogy a köztársaság elnöke a diplomáciai testület teljes nyilvánossága előtt tette szóvá nemtetszését422.
A harminc évvel ezelőtti vélemények a magyar forradalommal kapcsolatosan lassan
kezdtek megváltozni. „Ma egyértelműen azt mondom, hogy a szovjet bevonulást nem fájdalmas szükségszerűségként, hanem Európának befolyási övezetekre való osztásának és a blokkok szembenállásának brutális következményeként ítélem meg.” – gyakorolt önkritikát és
változtatta meg a forradalommal kapcsolatos nézeteit Giorgio Napolitano kommunista politikus 1986 novemberében, az olasz állami televízió egyik műsorában423.
A későbbi államfő szavai ellenére az olasz belpolitikában folytatódtak a szópárbajok, viták és összetűzések a szocialisták és kommunisták között. Az ideológiai kérdésekben folytatott viták, a magyar forradalom körüli egyet nem értések az elmúlt évtizedben is jelen voltak,
a nyolcvanas évek közepétől viszont egyre jobban kiéleződtek és hangsúlyossá váltak. A fe420 Külügyminisztérium Levéltár, 1989 Olaszország levéltári szám: 117-2 iktatószám: 4747/T
Tárgy: Az OKP Erdéllyel kapcsolatos magatartásáról
Római Magyar Nagykövetség jelentése, Róma 1989.
421 Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet 33 európai és 2 észak-amerikai állam részvételével 1973. július 3-án kezdődött Helsinkiben. Üléseit felváltva tartotta Genfben és a finn fővárosban. Az értekezletről 1975. augusztus 1-én kiadott záróokmány kimondja: „A részt vevő államok, amelyeknek területén
nemzeti kisebbségek vannak, tiszteletben tartják az ilyen kisebbségekhez tartozó személyek jogát a törvény előtti egyenlőségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehetőséget, hogy ténylegesen élhessenek az emberi jogokkal és az alapvető szabadságjogokkal, és ily módon védelmezik a nemzeti kisebbségek tör vényes érdekeit ezen a téren.”. A helsinki záróokmány tíz alapelve, Helsinki, 1975. augusztus 1. Forrás: Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet. Záróokmány. Kossuth Könyvkiadó, 1975. – Nemzetközi Szemle, 1975. 10. szám. Közli: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1945-1982 A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerződései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó Budapest, 1985 546.o.
422

A DT vezető diplomatái közül a köztársasági elnök egyedül a magyar nagykövetet fogadta ezt követően külön, és ismét összefoglalta a romániai helyzettel

összefüggésben mondottakat, hangsúlyozta, hogy nyilatkozata élvezi mind a külügyminiszter, mind pedig a miniszterelnök támogatását. Külügyminisztérium Levéltár, 1989 Olaszország levéltári szám: 117-1 iktatószám: 11667 Tárgy: Az olasz köztársasági elnök nyilatkozata í romániai események kapcsán
423 Speciale Tg1, 1986. november 2. in: Gerosa, Guido: La paura della verità Ungheria 1956 Tutti i documenti del grande dibattito della sinistra italiana. Edimac, Milano 1987, 7.o.
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szültség Bettino Craxi miniszterelnök 1986. október 10-én, az Avanti!-ban megjelent Coraggio della verità (Az igazság bátorsága) című cikkével kezdett növekedni. A szocialista Craxi
kíméletlenül nekiment a kommunista álláspontnak és felszólította az olasz kommunistákat,
hogy harminc esztendő távlatából végre tegyék jóvá mindazt, amit Nagy Imre ellen elkövettek. A kommunista oldalról az első válaszolók között volt Giancarlo Pajetta, aki 1956-ban –
Giorgio Napolitanohoz hasonlóan – „fájdalmas szükségként” értékelte a szovjet beavatkozást,
és aki szerint Nagy Imre az események által elsöpört hezitáló, ingadozó főszereplője és egyben áldozata is volt a forradalomnak424.
A kommunistákkal polemizáló írások szemére vetették az OKP-nak, hogy korábban teljesen vagy legalábbis részlegesen igazolta és jóváhagyta azokat a szovjet elnyomó intézkedéseket, amelyek Kelet-Európát érintették425. A folytatódó, és egyre élesedő OKP-OSZP ellentétekről szólva a balliberális La Repubblica nagyon találóan úgy fogalmazott, hogy a két baloldali párt közötti mérkőzés tétje az a társadalmi réteg, amely eddig mindig az OKP-ra szavazott annak ellenére, hogy ennek a rétegnek a nézete meglehetősen távol esik a kommunista
hagyományoktól. Ezt pedig azért tette, mert nem tartotta eddig megbízhatónak az Olasz Szocialista Pártot. Most, hogy a baloldali kultúra feletti hegemónia kezd hanyatlani, a szocialisták
az értelmiség visszahódítására törekednek. Ez a harci menet – fogalmazott a lap – a harminc
év utáni Magyarországon is keresztülhalad426.
A l’Unità szerkesztőségén belül is érezhető volt az olasz kommunista mozgalom megújuláspártijai és a konzervatívok közötti feszültség. 1986. október 24-én a kommunista pártlap interjút közölt Vásárhelyi Miklóssal. Cserében az egyre erősödő magyar demokratikus ellenzék azzal köszönte meg a Vásárhelyi-interjút, hogy az OKP lapjának ajánlotta fel kizárólagos közlésre a december 5-én és 6-án egy budapesti lakásban tartott első, az 1956-os forradalommal foglalkozó konferenciáról szóló hírt427. Ezen a konferencián szintén Vásárhelyi volt
az, aki tájékoztatta a résztvevőket a nemzetközi kommunista mozgalomban bekövetkezett
változásokról. Arról, hogy az OKP „alapvetően revideálta álláspontját a magyar forradalom
megítélésében, sőt ez odáig ment, hogy az ottani nagy atyafigurát, Togliattit is megbírálták
azokért a kijelentéseiért, amelyeket ő 1956-ban és 1958-ban tett. Az 1986. október 24-i l’U424 Paolo Franchi intejúja, Giancarlo Pajettaval, l’Unità in: Gerosa i.m. 25-27 o.
425

Az olasz kommunisták valóban sokáig kitartottak a moszkvai modell mellett, illetve annak követésében. Az 1956-os forradalomról képviselt hivatalos párt ál-

láspont, annak hatása a párttagságra ismert. A hatvanas évekre azonban a szoros kapcsolat megszakadni látszott a két kommunista párt között. Az 1968-as csehszlovákiai intervenciót az OKP már nem támogatta, nem helyeselte. Az 1970-es évek végén, az évtized elejére végleg megszakad a kapcsolat Moszkva és Róma
között.
426 MTI

Arch. MTI Szig. Biz. Sajtófigyelő MTI, Róma 1986. október 17.

427 Ezt a tudósítást ugyan a lap a külpolitikai rövid hírek között publikálta, de a lényegen ez keveset változtatott: a magyar ellenzék akciójáról a tudósítás napvi lágot látott, méghozzá az olasz kommunisták lapjában. in: Beszélgetések Vásárhelyi Miklóssal 11.o.
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nità külön mellékletet adott ki az évfordulóval kapcsolatban [ebben a mellékletben jelent meg
az előbb említett Vásárhelyi-interjú. A.G.], amelyben egyrészt a megszólaltatott személyeknek a névsora, másrészt pedig az állásfoglalás teljesen egyértelművé teszi, hogy tévedtek,
helytelen volt a nézetük, ma más az álláspontjuk”428.
Az Olaszországban történtek egyre nagyobb mértékben ingerelték a magyar vezetést.
Aczél György, volt kulturális KB-titkár, a Társadalomtudományi Intézet igazgatója 1987-ben,
mintegy válaszként előadást tartott a római Gramsci Intézetben, ahol a forradalommal kapcsolatban a kommunista párt érdeklődői számára a megfelelő ideológiai hátteret Berecz János
KB-titkár ellenforradalomról szóló munkái jelentették429
Ugyanebben az évben Lázár György magyar miniszterelnök ismét Olaszország vendége
volt. A február 17-e és 19-e közötti hivatalos látogatással Magyarorzág biztosítani kívánta a
legmagasabb szintű magyar-olasz politikai párbeszéd folyamatosságát és rendszeressé tételét.
Szélesebb összefüggésben pedig a deklarált célok közé tartozott a magyar és olasz külpolitikai mozgástér sajátosságainak hangsúlyozása mellett, az árnyaltabb olasz külpolitikai állásfoglalások méltatásával azoknak az olasz politikai erőknek a megerősítése, amelyek érdekeltek a kelet-nyugati párbeszéd, valamint a kis- és közepes országok cselekvőképességének
fenntartásában430. A gazdasági tekintetben a célok között szerepelt „megértetni olasz partnerünkkel a jelenlegi gazdasági helyzetből fakadó nehézségeink természetét, s elfogadtatni a
gazdasági kapcsolatépítés jövőbeni perspektíváit.”431
Az olasz sajtó nagy része jelentős személyiségek, szemtanúk visszaemlékezéseinek közlésével is emlékezett a magyar forradalom harmincadik évfordulójára. A Corriere della Sera
a szintén erős kommunista mozgalommal rendelkező Franciaországot vizsgálta és a francia
sajtóból idézte azokat az írásokat, amelyek a magyar forradalomról szólnak és helyet kap bennük Yves Montand – eredeti néven Ivo Livi, olasz származású – akkor kommunista francia
színész politikai kiábrándultsága – fogalmazott a lap 432. Több ismert országos napilap emlékirat-részleteket (La Stampa – Kopácsi Sándor), magyar-olasz visszaemlékezéseket (Corriere
della Sera – Indro Montanelli, Egisto Corradi, Guglielmo Zucconi) tett közé, az állami televízió pedig már magyar ellenzékieket is megszólaltatott (Mécs Imre, Rácz Sándor, vagy a nagyon erős olasz gyökerekkel rendelkező Vásárhelyi Miklós). A „barikád másik oldalát” a még
428

Vásárhelyi Miklós felszólalása a konferencián. In: Ötvenhatról nyolcvanhatban. Az 1956-os magyar forradalom előzményei, alakulása és utóélete című 1986.

december 5-6-án Budapesten rendezett tanácskozás jegyzőkönyve. Századvég Kiadó-1956-os Intézet, Budapest 1992. 107-108.o.
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mindig ellenforradalomról beszélő Berecz János vagy az egykori államvédelmisek jelentették433.
Az évfordulót övező meglehetősen erős sajtóérdeklődéshez egy aláírásgyüjtő kampány
is kapcsolódott, amelynek lényege Nagy Imre rehabilitálásának első lépéseként sírja megjelölése volt. A l’Unità 1986. október 27-i száma közölte, hogy az olaszországi Palme-bizottság –
Olof Palme svéd politikus nevét viselő, és az olasz szociáldemokraták befolyása alatt álló kulturális és politikai központ) aláírásgyűjtést kezdeményezett „egy budapesti temetőben 12 jeltelen sír közül Nagy Imre sírjának megjelölése céljából.”434 Az aláírásokat a Magyar Népköztársaság római diplomáciai képviselete útján kívánták továbbítani.
A sajtó megkülönböztetett figyelemmel követte az eseményeket. A La Repubblica című
lap szerint a dokumentumot többek között aláírták Pierluigi Romita és Carlo Vizzini szociáldemokrata miniszterek, Pietro Longo az Olasz Szociáldemokrata Párt volt főtitkára, Romano
Prodi, az IRI (Istituto per la Ricostruzione, Ipari Újjáépítési Intézet) elnöke, Sandri, az EFIM
(Ente Partecipazioni e Finanziamento Industrie Manifatturiere, Pénzügyi intézeteket tömörítő
egyesület) elnöke is. Az üggyel foglalkozó nagyköveti jelentés szerint Luciano Lama, az olaz
kommunista és szakszervezeti mozgalom emblematikus személyisége is csatlakozott és várható volt más kommunista vezetők csatlakozása is435. A magyar külügyminisztériumban megítélése szerint, az olasz kommunisták és szocialisták közötti küzdelemmelösszefüggő sajtó- illetve aláírásgyűjtési kampányban új fejlemény, hogy azt az OKP a magyar-olasz államközi
kapcsolatok területére irányítva próbálta elhárítani és kivédeni436. A Bem-rakpart úgy ítélte
meg, hogy miután az aláírók között neves politikai, gazdasági személyiségek szerepelnek, és
amennyiben valóban kezdeményezik az átadást a magyar nagykövetségen, azt nem lenne célszerű megtagadni, hiszen az ilyen elzárkózás nem oldaná meg az ügyet, csak a kampány
újabb hullámát indítaná el437.
Az egyre élesebb kommunista-szocialista szópárbajok mellett jelentek meg elemző írások, tudósítások is Magyarországgal kapcsolatban, illetve Magyarországról. Ezek szerint a
magyarok csöndben élték át az évforduló közeledtét. Egyrészt azért, mert a legyőzöttek nem
akarják megtagadni akkori magatartásukat, de nem is hangoztat(hat)ják annak a magatartásnak a helyességét, a győzők pedig nem kívánják már túlhangsúlyozni sikerüket. Budapesten
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sajátos hangulat uralkodik. Nem komor, mint Prágában, nem elkeseredett és fenyegető, mint
Varsóban, nem pompázó és kifinomultan rendőri, mint Kelet-Berlinben, hanem érződik –
még ha szomorkásan és homályosan is – az „élet édessége”. Ez egy újabb kísérlet, próbálkozás volt a kádárizmus lényegét illetően: megőrizni Magyarországot nemzeti államként, megadva a lehető legnagyobb önkormányzatot és autonómiát, de lemondva a kifejezetten állami
vonatkozású függetlenségről438.

438 MTI
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4.4 A párizsi Père Lachaise temetőtől a budapesti Hősök teréig

1988. június 16-án az Emberi Jogok Magyar Ligája a párizsi Père Lachaise temetőben
nemzetközi emlékünnepség keretében emlékművet439 állított a forradalom kivégzett vezetőinek és minden olyan mártírjának tiszteletére és emlékére, akik ismeretlen, jeltelen sírban fekszenek Magyarországon. Ugyanazon a napon, Budapesten a Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulójára összegyűlő mintegy négyszáz tiltakozót a rendőrség még durván szétkergette, tüntetésüket feloszlatta. A francia fővárosban megtartott emlékünnepség védnökségének munkájában számos olasz politikus, közéleti ember is részt vett, így többek között Piero Fassino,
Antonio Giolitti, Leo Valiani, mindketten az Olasz Szenátus tagjai, Adriano Guerra, a római
Gramsci Intézet igazgatója, Claudio Martelli, Indro Montanelli, Marco Panella, az Európa
Parlament képviselője, valamint Federigo Argentieri440.
A történelmi atmoszférájú Père Lachaise temetőben tartott megemlékezés egyik jelentős
pontjának a nemzetközi baloldali értelmiség jelenléte és felszólalása ígérkezett. A harmincadik évforduló jelentőségét növelendő a szervezők szándéka az volt, hogy a nyugati kommunista pártok legjelentősebb képviselője, az OKP, illetve annak egyik vezetője is jelen legyen a
megemlékezésen. Ez a meghívás Federigo Argentieri történészen keresztül meg is érkezett az
OKP római központjába. Az OKP képviselője, Piero Fassino viszont, tulajdonképpen csak
1988. június 15-én este kapta meg a hivatalos felkérést Vásárhelyi Miklóstól a felszólalásra.
Azon az estén együtt vacsoráztak a francia fővárosban, amikoris Vásárhelyi közölte Fassinoval, hogy – mivel a szervezők véleménye szerint az olasz kommunisták voltak azok, akiknek
volt bátorságuk eddig is szembenézni, szembemenni múltjukkal – a szervezők szeretnék, ha
az ünnepélyes megemlékezésen ő is beszélne. Fassino a felkérést elfogadta: „Nem tudtam
cserbenhagyni őket. Annál is inkább, mert Martellit is felkérték, hogy beszéljen.” 441Erre a
gondolatra aznap este Achille Ochetto is ráerősített, mondván: „Nem történhet meg, hogy
Martelli beszél, és te [vagyis Fassino-A.G.] pedig nem!”442
Fassino erre az évre – 1988-ra – teszi az OKP 1956-os véleménye teljes felülvizsgálatának és a magyar forradalom teljes erkölcsi rehabilitálásának időpontját. 1988. június 16-ig a
439 A

jelképes sír helyét az akkori párizsi polgármester-miniszterelnök, a 2007 májusában leköszönt köztársasági elnök Jacques Chirac és Párizs város tanácsa bo-

csátotta a Liga rendelkezésére.
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Az „ismert vagy ismertebb” politikusokon és közéleti személyiségeken kívül szerepet vállaltak még: Umberto Guerlini, bolognai városi tanácsos; Giovanni

Negri, az Európa Parlament képviselője; Luciano Pellicani, a római Mondoperaio” főszerkesztője; Gianpiero Cavaglia, egyetemi tanár, Torino; Francesca Gori, a
Feltrinelli-alapítvány igazgatója, Milano; Renato Mieli, újságíró, Róma; Giuseppe Sacco, egyetemi tanár, Róma. in: Tetemrehívás 76-79. o.
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magyar ’56 az Olasz Kommunista Párt életében mindig is egy „be nem gyógyuló” sebet jelentett. Elmenni az ünnepségre, ott tisztelegni Nagy Imre előtt, egyet jelentett azzal, hogy az
OKP felismerte és elismerte azt a hibát, amit harminc esztendővel azelőtt elkövetett. Azt,
hogy az OKP szembenézése a saját múltjával több volt, mint nehéz, mi sem bizonyítja jobban, mint azok a kételyek, viták fenyegetések, amelyek a párt vezetésének régi és új gárdája
között lezajlottak. Alessandro Natta egyetértett ugyan azzal, hogy az OKP elfogadja a meghívást az emlékünnepélyre, de az ünnepségen elmondandó önkritikus beszédet illetően már bizonytalan volt443. Giancarlo Pajetta pedig egészen egyszerűen telefonon fenyegetőzve próbálta lebeszélni Piero Fassino-t a részvételről, mindhiába. Az OKP „ragazzo rosso”444-ja, az egykori partizánvezér, a sokak által csodált vezető szavai nem tudták eltéríteni az olasz kommunisták képviselőjét a felszólalástól445. A heves támadások már ekkor jelezték azt a később
nyilvánvalóvá váló széthúzást, amely 1991-ben a PDS (Partito Democratico della Sinistra – a
Baloldal Demokratikus Pártja), illetve a Rifondazione Comunista (Kommunista Újjáalapítás)
létrejöttéhez vezetett.
1988. június 16-án, a másnapi tisztelgésen Piero Fassino az OKP képviselője végül valamivel több, mint tízperces – elismerést kiváltó – felszólalásában többek között ezt mondta:
„Amikor 1956-ban a magyar népfölkelést és annak véres leverését illetően elfogadtuk a hivatalos szovjet magyarázatot, becsaptak minket, visszaéltek jóhiszeműségünkkel. Ma már történészeink alapos vizsgálatai alapján tudjuk, hogy ami Magyarországon történt, az egy nemzet
legitim lázadása volt az idegen beavatkozás, és a ráerőszakolt kártévő és terrorista parancsuralom ellen.”446 A szocialista Claudio Martelli, a párt titkárságának tagja, az Európa Parlament képviselője többek között a következőkre tért ki felszólalásában: „…Az »emberarcú
szocializmus« gondolata – egy elterjedt felfogással szemben – nem Alexander Dubčektől és a
»prágai tavasz«-tól származik, hanem az 1955-56-os évek magyar és lengyel intellektüeljeitől. Ennek az irányzatnak, amely a nemzeti és demokratikus értékekhez való visszatéréssel
meg akarta újítani a szocializmust, nagy előfutára valójában Nagy Imre volt.”.447 Mindkét beszédnek hatalmas visszhangja volt az olasz belpolitikában.
A megkülönböztetett figyelmet növelte az a tény is, hogy a két párt egyetértésével az elhangzott felszólalásokat a l’Unità címoldalán közzé is tették. Ennek különös jelentőséget, pe-
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447 Claudio

Martelli beszéde in: Tetemrehívás 128. o.

157

dig az adott, hogy az akkor különböző véleményen lévő politikai pártok harminc esztendő elteltével felsorakoztak egymás mellé 1956 megítélésében.
Ekkorra már 1956 megítélését illetően az OKP-n belüli generációs ellentétek világosan
kirajzolódtak. Natta, Ingrao és Pajetta egy olyan generációt képviseltek, amely számára 1956
összességében és egészében tragikus esztendő volt: a hidegháború közepe, a szuezi válság,
egy esetleges atomháború mind-mind a végletekig kiélezték a kapitalista nyugat és a kommunista kelet viszonyát, így az olasz kommunisták egyszerűen nem tehették meg, hogy ne a
Szovjetunió mellett foglaljanak állást. És voltak a fiatalok – D’Alema, Veltroni, Fassino –
akik egységesek voltak az 1988-as és 1989-es fellépéseket illetően.
Az OKP D’Alema-Fassino fémjelezte reformer szárnya ebben az időben már személyes
kapcsolatokat ápolt a megszerveződött magyar ellenzék képviselőivel. Maga Massimo D’Alema 1988 szeptemberében Rómában ismerkedett meg személyesen Vásárhelyi Miklóssal.
D’Alema nem sokkal előtte került a l’Unità főszerkesztői székébe, ez pedig lehetővé tette,
hogy az olasz kommunisták hivatalos orgánumában bő és részletes tudósítások jelenjenek
meg a magyar Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) munkájáról, valamint az előbbiekben
már említett párizsi ünnepségről.
A Magyarország iránt egyre intenzívebb és széleskörűbb olasz érdeklődést, a parlamenti
kapcsolatok bővülését jelezte az is hogy, 1988. februárjában Szűrös Mátyás olaszországi
megbeszéléseket folytatott Flaminio Piccolival, az Olasz Képviselőház Külügyi Bizottságának elnökével, valamint találkozott Andreotti külügyminiszterrel és Nilde Jottival, a Képviselőház elnökével, illetve magyarországi meghívása volt az olasz miniszterelnöknek, a Szenátus
és a Képviselőház elnökének, szakminisztereknek, és nem utolsó sorban a köztársasági elnöknek, aki a meghívásának eleget téve 1988. július 15-e és 19-e között látgatott Budapestre.
Spadolini köztársasági elnököt fogadta Grósz Károly az MSZMP első titkára.
Egyre jobban erősödtek, és fontosabbá váltak a pártközi együttműködések is. 1989. februárjában az MSZMP vendégeként Budapesten járt a DC külügyi felelőse Giulio Orlando szenátor, illetve Antonio Graziani szenátor a kereszténydemokraták Kelet-Európa szakértője. Sőt
a DC ugyanebben az évben megtartott országos kongresszusára egyetlen kommunista pártként meghívták az MSZMP küldöttségét. Ugyancsak javultak a kapcsolatok a kisebb pártokkal így a liberálisokkal, a köztársaságiakal, vagy a szociáldemokratákkal 448. Rendkívüli jelentősége volt, hogy 1989 áprilisában Budapesten tartotta 35. kongresszusát az Olasz Radikális
Párt449.
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Az olasz szocialistákkal az MSZMP találkozókat tartott az úgynevezett hárompárti
(Finn Szociáldemokrata Párt, MSZMP, Olasz Szocialista Párt) együttműködése keretében. Az
MSZMP az olasz testvérpárttal magas szintű kapcsolatokat ápolt. 1989. március 17-e és 23-a
között Pozsgay Imre államminiszter részt vett Rómában az OKP XVIII. Kongresszusán, ahol
tárgyalásokat és megbeszéléseket folytatott Achille Occhetto főtitkárral, Alessandro Natta
pártelnökkel, Giuseppe Boffa és Giuseppe Chiarante szenátorokkal, Renato Zangheri a Képviselőház kommunista csoportjának vezetőjével, és Antonio Bassolino-val az OKP munkaügyekkel megbízott titkárával450.
Az 1988-89-es magyar politikai és gazdasági reformfolyamatok és az átalakulás következtében Magyarország szinte folyamatosan, állandó jelleggel az olasz tömegkomunikációs
eszközök, a sajtó érdeklődésének középpontjában állt. Elsősorban a parlamenti és MSZMP
KB ülések, a megalkuló különböző szervezetek, miniszterelnök választás, törvényalkotói tevékenység szerepeltek a híradásokban Magyarországgal kapcsolatban. Különösen nagy jelentőséggel bírtak a magyar történelem 1945 utáni felülviszgálatával kapcsolatos (koncepciós
perek, 1956) beszámolók, valamint azok a tudósítások, amelyek az osztrák-magyar határon
lévő műszaki határzár lebontásával, a részleges szovjet csapatkivonással, az Olasz Radikális
Párt – fentiekben említett – 35. budapesti kongresszusával, az erdélyi menekültekkel, illetve
Ceauşescu falurombolásával foglalkoztak451.
1989. június 16-án Budapesten ünnepélyesen eltemették Nagy Imre mártír miniszterelnököt, és a forradalom többi vezetőit Maléter Pált, Losonczy Gézát, Gimes Miklóst, Szilágyi
Józsefet. A Hősök terén, a temetés előtt mintegy négyszázezer ember rótta le kegyeletét az áldozatok előtt. Az ünnepélyes budapesti újratemetések alkalmából Olaszország magas rangú, a
közelgő olasz Európa parlamenti választások lázában égő küldöttséggel képviseltette magát.
Az Olasz Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövete, a szocialista Craxi, a kommunista
küldöttséget vezető Occhetto – személye kifejezett kérés volt Budapesttől –,Fassino, Martelli,
Sergio Stanzani, Emma Bonino a politikai vonal képviseletében, Adriano Guerra és Federigo
Argentieri történészek – utóbbi Vásárhelyi Miklóssal együtt érkezett a gyászszertartásra –,
valamint Indro Montanelli újságíró a politizáló közéletből mind-mind olyanok, akikre így
vagy úgy, de hatással volt a harminchárom esztendővel ezelőtti forradalom.
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Montanelli annak idején a helyszínről tudósította az olasz közvéleményt, szem- és fültanúja volt mindannak, ami azokban a napokban Budapesten történt. Az újratemetéskor azt írta:
„Azt kívánom, hogy az 1956-ban elesettek emlékére ne emeljenek emlékműveket (és
amikor ezt írom, nagyon szomorúan teszem, mert Budapest utcáin néhány kedves barátom is
elesett). Azok a halottak képviselik az igazi magyar nemzetet. Egy Nemzetnek nem emelnek
sírkövet, sem emlékművet.”452.
A szocialista Craxi és a kommunista Achille Ochetto – mindketten pártjuk nevében koszorúztak a temetésen – tehát ha akartak sem tudtak volna elvonatkoztatni és szabadulni az
aktuálpolitikától. Két nappal az Európa parlamenti választások előtt és évtizedes vitákkal a
hátuk mögött Budapesten is tapasztalható volt a versenyfutásuk az olaszországi baloldali szavazatokért.
Ezt azonban Occhetto egy budapesti, a Népszabadság számára adott interjújában határozottan cáfolta, mondván látogatásának célja megmutatni, hogy a változások korát élő Magyarországon megmutassa: a szabadságért és a demokráciáért folytatott harc nem törvényszerűen
jár konzervativizmussal együtt, a demokrácia megvalósulhat az igazi szocializmus talaján.
Ami történik az nem az olasz választási küzdelmek része. Nem a konjunktúra meglovagolása,
hanem inkább a bátorság jele, mert nem tudható, hogy milyen hatással lesznek a budapesti
visszhangok a választásokra. Ochetto még a temetés előtt a televízióban is elismerte, hogy
Togliatti 1956-ban „súlyosan tévedett”, amikor támogatta a szovjet beavatkozást és elítélte
Nagy Imre miniszterelnököt. Kijelentette, hogy „Mi Nagy Imre, a méltatlanul és igazságtalanul kivégzett kommunista mellett állunk.”453.
A küldöttség kommunista részével Budapestre érkező Fassino beszél azokról a küzdelmekről, amelyek az MSZMP keményvonalasai és a reformerek között zajlottak. Ő volt az, aki
elkísérte Ochetto-t az MSZMP főtitkárával, Grósz Károllyal történő megbeszélésére. A magyar és az olasz kommunisták közötti találkozóra, magyar kérésre, még az ünnepélyes ceremónia előtt került sor. A feszült hangulatú találkozón Grósz Károly azzal az elképzelésével
lepte meg vendégeit, hogy ha Nagy Imre ügyében újra akarják írni a történelmet, akkor írják,
de úgy, ahogyan valóban történt. Rehabilitálják mindazokat is, akik 1956 előtt veszítették életüket Nagy Imre miatt. Jó lenne tehát az összes dossziét megvizsgálni és perről perre kivizsgálni az eseteket. Ezeknek a számát Grósz mintegy félmillióra tette.454
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Az olasz szocialisták közben érthető módon Németh Miklós miniszterelnöknél jártak,
aki Pozsgay Imre államminiszter jelenlétében fogadta a Bettino Craxi-vezette küldöttséget.
Craxi, Ochettohoz hasonlóan szintén nyilatkozott Nagy Imre temetése előtt, a temetésen való
részvételi szándékát pedig egyszerűen csak így indokolta: „Így látom helyesnek, miután kezdettől fogva hangoztattuk Nagy Imre kivégzésének igazságtalanságát”455.A szocialista pártvezető szerint a magyar társadalomban végbemenő fejlődés pozitív, de a múlt eredményeit nem
szabad lebecsülni. Ebben Kádár János szerepét sem. Felhívta a figyelmet, hogy a reformokkal
a vezetés ne siessen, csak olyan lépések történjenek, amelyek számára a feltételek megértek.
Majd hozzátette: nagy hiba lenne, ha a magyar vezetés nem venné figyelembe a lengyelországi tapasztalatokat. Bettino Craxi véleménye szerint az MSZMP-ben túlnyomó többségben
vannak az idősebbek, pedig a fiatalok nélkül, nem sok esély kínálkozik jó választási eredmények elérésére. Az egyre nehezebbé váló romániai helyzettel kapcsolatban, pedig hangsúlyozta, hogy számára Románia, az ottani helyzet, ismeretlen és kiszámíthatatlan. Ceauşescu erős
és kegyetlen. A hatalomból történő távozása után sem várható gyors változás. A jelenlegi román politikával ezért tartósan kell számolni456.
Kádár János 1989. július 6-án, azon a napon halt meg, amikor a Legfelsőbb Bíróság
Nagy Imre perét újratárgyalta és felmentő itéletét meghozta. A Hősök terén rendezett
ünnepélyes temetés pedig jelképesen a Kádár-korszak végét is jelentette. Kádár Jánosnak az
állampárt székházában felállított ravatalánál pártagok és pártonkívüliek tízezrei rótták le
kegyeletüket. Egy közvélemény kutatás eredménye szerint a magyar lakosság háromnegyede
gondolta úgy, hogy Kádár „halálával a magyar politikai élet egyik legnagyobb személyiségét
vesztette el.”457 A megkérdezettek pozitívan értékelték a 60-as–70-es évek nyugalmát, a
viszonylagos jólét nyújtotta biztonságot, valamint az elhunyt pártvezető rokonszenves
vonásait, de negatívan a felemás, válságba torkolló gazdaságpolitikát, és nem felejtették el a
Kádár-korszak születésének körülményeit sem458.
A rendszer harminchárom esztendeje alatt a forradalom okozta sokk, az azt követő
megtorlás az 1958-as kivégzés miatti felháborodás és tiltakozás után az olasz magyar
kétoldalú kapcsolatok egyre erősödtek és szorosabbá váltak. Mindez azt is lehetővé tette,
455 in:
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hogy magyar-olasz relációban akár a vezető politikusok között is a szakmai kapcsolaton
kívül, őszinte barátság is kialakuljon.
Ilyen volt Giorgio Napolitano és „homológjának”, Aczél Györgynek már-már
legendásnak nevezhető jó viszonya. Ezt a barátságot Napolitano olyannyira fontos tartotta,
hogy rövid fejezetben meg is említette 2005-ben, Dal PCI al socialismo europeo (Az OKPtől az európai szocializmusig) címmel megjelent politikai önéletrajzában. Napolitano a
hetvenes években többször is járt Budapesten, többször tárgyalt a magyar fővárosban az OKP
vezető kultúrpolitikusaként. Ebbéli minőségében alakított ki szoros, baráti kapcsolatot Aczél
Györggyel, az MSZMP és az ország kultúrpolitikájának irányítójával. Aczél 1989. november
13-án hosszú, aggodalmas levélben, mintegy számvetést készítve életéről beszámolva,
mintegy összefoglalta Napolitanonak a magyarországi változásokat. Leírta börtönemlékeit,
1956-os szerepét, lassú emelkedését. A hetvenes évek közepétől – húzta alá Aczél levelében –
Magyarországon előrehaladtak azok a reformok és politikai változások, amelyek
megkülönböztették Magyarországot a többi szocialista országtól, és a szocialista tábor
legnagyobb szabadságban élő országává tették.
Ezt követően a vezetés ahelyett, hogy megtette volna az utolsó szükséges lépéseket
ahhoz, hogy az ország „egy jó monarchiából köztársasággá alakuljon”, hogy nagyobb
mértékben érvényesüljenek az egyéni szabadságjogok, hogy modern európai állam jöjjön
létre, lefékezte a megkezdett reformokat, amely idővel mély krízisbe taszította az országot. Ez
pedig – Aczél véleménye szerint – annak a tragikus hibának is volt köszönhető, hogy Kádár
dogmatikusan gondolkodó, tanulatlan és műveletlen emberekkel vette körül magát: „nehéz
reformokat csinálni reformerek nélkül”459. A félig végrehajtott reformok így aztán bukáshoz
vezettek.
A Napolitanohoz írt levél végén Aczél ironiával tette hozzá, hogy Kádár halálával a
„jobboldali ellenzék és azoknak a tegnapi dogmatikus kommunistáknak a célpontja lettem,
akik ma magukat ultrareformereként akarják átmenteni.”460.

459 Napolitano, Giorgio: Dal Pci al socialismo europeo Un’autobiografia politica Editori Laterza 2005 268.o.
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Befejezés

Talán kissé túlzó az a vélekedés, miszerint az olasz középbal politikai gondolkodás az
1956-os Budapesten született. Az 1968-as diákmegmozdulások, valamint a csehszlovákiai
bevonulás szintén nagymértékben közrejátszottak a mai olasz baloldal pártjai és az e pártokat
irányító politikusok politikai szocializációjában: „Amikor beléptem az OKP-ba, jól
emlékszem, hogy az 1956-tal kapcsolatos vélekedésem ugyanaz volt, mint amit később
nyilvánosan is kifejtettem ’88-ban Párizsban. És beléptem az OKP-be a Csehszlovákia elleni
agresszió elítélésének másnapján. Ha az OKP nem foglalta volna el ezt a pozíciót, nem
léptem volna be.”461 – vélekedett Piero Fassino a forradalom és szabadságharc ötvenedik
évfordulója tiszteletére 2006-ban megjelent Micromega című politikai-történelmi folyóirat
tematikus számában.
Valóban, a világtörténelem elmúlt ötven esztendejének e két jeles és fontos eseménye
mind-mind meghatározta az 1989-1990 utáni olasz baloldal gondolkodását. 1956, mind
Magyarország, mind pedig Olaszország számára – furcsa, de – fel nem dolgozottságában
meghatározó. A rendszerváltást és a kommunizmus bukását követő több mint másfél
évtizedben sem a magyar, sem pedig az olasz társadalom nem volt képes feldolgozniértékelni és megérteni az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc összetettségét.
Mindkét országban élő, és komoly probléma a forradalom öröksége, ez pedig nyilvánvalóan
sem a magyar, sem pedig az olasz társadalom számára nem könnyíti meg a megértést és a
politikai megbékélést.
Idővel aztán az 1989-es esztendő ismét korszakos jelentőségű úgy Magyarország, mint
Olaszország történelmében. Magyarország számára véget ért egy harminhárom éven keresztűl
tartó időszak, az úgynevezett Kádár-korszak. Ez a több, mint három évtized része annak az
1945-től elkezdődő és 1947-ben berendezkedő kommunista diktatúrának, melynek
következtében Magyarország nem tudta visszanyerni függetlenségét és szuverenitását. Az
önállóság visszaszerzése csak a huszadikszázad vége felé, 1989-ben következett be. A
Magyarország területén állomásozó szovjet csapatok végleges kivonása csak két évvel
később, 1991. június 30-án fejeződött be. 1944. március 19-e, Magyarország német
megszállása óta nem állomásozott idegen hadsereg magyar területen, így az ország
elindulhatott a jogállamiság és a demokrácia útján.
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A végbemenő kelet-európai változásokkal, és a megdönthetetlennek hitt politikai
rendszerek eltűntével Olaszország is jelentős változások elé érkezett. Az olasz politikában
1921-től jelen lévő, 1943-tól pedig Olasz Kommunista Párt néven szereplő politikai erő
megszüntével az itáliai politikai identitás egyik fontos összetevője roggyant meg.
Olaszországban ugyanis a kereszténydemokrácia mellett a kommunista mozgalomnak, a
baloldaliságnak volt lényeges és meghatározó szerepe. Az OKP megszűntével és különböző
új baloldali, és kommunista utódpártok megalakulásával ez a lelki tényező látszott
meggyengűlni.
Az új külpolitikai kihívásokat tekintve pedig szembesülnie kellett az ország keleti
határain kialakuló folyamatos polgárháborús feszültségekből adódó, eddig nem látott
problémákkal: a 23 milliós Jugoszlávia 1991-92-es felbomlását követő háborúval, illetve az
Olaszország irányába egyre inkább fokozódó illegális albán bevándorlással.
Ami pedig a magyar változásokat illeti, az ország rendszerváltást megelőző három
évtizede a külpolitika szempontjából kettősséget mutat. A Szovjetunió szabta meglehetősen
csekély külpolitikai mozgástér keretein belül a kádári ambivalencia abban nyilvánult meg,
hogy egyidőben vallotta az „imperializmus elleni harc” szükségességét és a „békés egymás
mellett élés” kényszerét. Az előző gondolat elsősorban a szólamok és deklarációk tucatjaiban
volt érzékelhető, a második elgondolás azonban a gyakorlatban is érvényesült, főleg a
hatvanas évek elejétől a valamelyest szélesebbre nyúló nemzetközi térben462.
Az 1956-ot követő 33 év – az úgynevezett Kádár-korszak – felosztásában mutatkozó négyes tagolás a magyar történetírásban mára már általánosnak mondható. Az első, az úgynevezett kemény diktatúra időszaka az 1956. november 4-ei második szovjet bevonulással veszi
kezdetét és eltart egészen 1960-ig, a rezsim konszolidációjának első érzékelhető jeleiig. A
második, immár az úgynevezett „klasszikus” időszakról 1968-ig bezárólag beszélünk. A harmadik korszak, a „puha diktatúra” éveiként meghatározott 1968-tól 1985-ig tartó tizenhét esztendő. Végül a negyedik, a rendszer agóniájának számító 1985-től 1989-ig tartó időszak463.
E négyes osztás mindegyikében megtalálható az 1956-ot követő kétoldalú kapcsolatok
egy-egy fontos momentuma. A forradalmat követő, szigorú olasz elutasító politika, a Magyar
Népköztársaságot körülvevő politikai bojkott és karantén fellazulása, az első, a két ország
diplomáciai kapcsolatinak nagyköveti szintre emelése a második, a rendszer névadójának
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1977-es olaszországi látogatása a harmadik és a Craxi-féle kis lépések politikája nyomán
megindult magyar-olasz közeledés pedig a negyedik időintervallumában helyezhető el.
Olaszországban Magyarország általános megítélése a hatvanas évek közepétől kezdődően egyre kedvezőbbé vált. Az egymást váltó olasz kormányok a szocialista blokk országai közül az általános nyugati megítéléshez hasonlóan Magyarországot ítélték a legdemokratikusabbnak és legnyitottabbnak, ennek következtében a kétoldalú kapcsolatok magas színtűek
voltak. A két ország gazdasági együttműködésének fejlődési üteme is növekedett. Olaszország függetlenül a nemzetközi, európai politikai helyzettől Magyarországot mindig is érdemi
politikai partnerként ismerte el, nem utolsó sorban az egyre önállóbbá és nyitottabbá váló magyar külpolitikának köszönhetően. Ezzel kapcsolatban, az általános olasz vélekedést a külügyminisztérium egyik tanácsosa így fogalmazta meg: „…a Kádár-korszak pozitívuma volt,
hogy ha a reformszellem túlsúlyba nem is kerülhetett, de értékei közvetlenül a felszínen maradhattak.”464
A nyolcvanas évek végén Magyarország olasz megítélése tovább javult. Az országra,
mint kiemelt kereskedelmi és politikai partnerre tekintettek tükrözte ezz az is, hogy az olasz
gazdasági és pénzügyi körök fokozták érdeklődésüket és erőteljesen növekedett a Magyarországra érkező olasz turisták száma. A magyarországi megújulási folyamat kezdetén az olasz
külügyi körökben még bizonyos „kivárásos” nézetek voltak tapasztalhatók. Ezek a „kivárásos” nézetek a magyarországi események (többpártrendszerre való áttérés, Nagy Imre és mártírtársainak ünnepélyes újratemetése, 1956 átértékelése, a köztársaság kikiáltása) háttérbe és
kisebbségbe szorultak465. 1988-1989-re tehát újra minden feltétel adott volt a változtatásra.
A disszertáció bevezetőjében említettük, egy 1956 első negyedévében született olasz jelentés a magyar kormányzati forrásokra hivatkozva hangsúlyozta: „a történelem folyamán kialakított tradicionális olasz kapcsolatok” alapján az Olasz Köztársaság előnyöket szerezhet az
„intenzívebb kulturális és kereskedelmi behatolásra”. A Kádár-korszak elmúlásával, a Szovjetunió végelgyengülésével, és a kommunista-blokk szétrobbanásával Magyarországon ismét
megteremtődtek „az intenzív kulturális és kereskedelmi behatolás” feltételei.
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I. Sommario

L’Ungheria sotto la dominazione dell’”impero” sovietico non ebbe la possibilità di fare
una sua politica estera. Questa politica nel blocco sovietico, sia in Ungheria che negli altri
Stati, significò che ogni paese soddisfaceva meccanicamente la volontà e i desideri dell’Unione Sovietica (URSS). La rivoluzione ungherese del 1956 diede l’illusione di una certa indipendenza, ma dopo la sconfitta dell’insurrezione l’Ungheria si trovò in un totale isolamento
diplomatico.
Solo all’inizio degli anni ’80 la politica estera ungherese si potè presentare con l’aspirazione di agire indipendentemente e cominciò a separarsi dall’URSS. In questo campo degli
affari esteri, oltre ai rapporti con l’Austria e la Germania Federale, l’Ungheria rafforzò l’amicizia e le sue relazioni con l’Italia.
Questa tesi di dottorato presenta e analizza le relazioni italo-ungheresi dal 1956 al 1989.
Il nucleo centrale della dissertazione è costituito dalla diplomazia kádáriana nei confronti dell’Italia, ma vengono pure presi in esame i cambiamenti avvenuti nella politica estera
italiana nei riguardi dell’Ungheria.
Il testo documenta tutti i compromessi, i negoziati, i trattati che furono indispensabili
per tornare alla vecchia simpatia e alla sostanziale fratellanza che hanno caratterizzato sempre
i rapporti tra l’Italia e l’Ungheria.
Di questo tema, finora poco conosciuto e studiato, si è voluta offrire una visione generale relativa al periodo in cui il comunismo fu al potere in Ungheria. Il tema trattato risulta, inoltre, importante anche dal punto di vista dei riflessi italiani della questione. Nel 2006, infatti,
sia in Italia che in Ungheria moltissime sono state le polemiche politiche riguardanti la rivoluzione del 1956 o, per meglio dire, la sua interpretazione. Basti pensare alle critiche rivolte al
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in merito alla sua presa di posizione, allora,
in favore dell’invasione sovietica in Ungheria.
Per comprendere meglio questo dibattito è inevitabile conoscere l’evoluzione dei fatti
del 1956 in Italia e tutti i momenti importanti nella storia delle relazioni ufficiali tra i due Paesi, dal momento in cui queste cominciarono lentamente a peggiorare fino alla visita di Kádár
in Italia, che nel 1977 aprì la strada a rapporti diplomatici regolari fra il Vaticano e l’Ungheria. Ciò diede un impulso determinante anche ai rapporti italo-ungheresi. E bisogna rileggere
tutte le pagine della storia degli ultimi due anni per capire appieno quanto l’Italia abbia fatto
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allora e in seguito per onorare la rivoluzione del popolo ungherese e per facilitarne la transizione dalla dittatura alla libertà.
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Walcz Amarylis 12, 24, 30-32, 34, 204

Teleki László 150, 205

Waldhausel Ottó 73

Tildy Zoltán 30, 36

Weöres Sándor 33

Tímár Mátyás 93-94, 187

Winkler József 123

Tito, Josip Broz 140

Wittner Mária 6

Togliatti, Palmiro 20, 39-45, 48-49, 103,

Zagari, Mario 94

156, 163, 183-184, 200

Zágon József 33

Toldi Géza 79

Zangheri, Renato 162

Tot, Amerigo 107

Zelk Zoltán 46

Tóth László 29

Zoli, Adone 60, 62, 184

Triznya Mátyás 36

Zucconi, Guglielmo 20, 83, 157

Triznya Zsuzsa Szőnyi Zsuzsa 12, 36-37,

Zsdanov, Andrej Alekszandrovics 95
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Zsivkov, Todor 124, 132

Trombadori, Antonello 45-46, 184
Trombadori, Gaetano 47, 183
Türr István 11
Ungváry Krisztián 107, 110-111, 113
Valiani, Leo, 11, 60, 159
Vályi Péter 84
Varga András 109
Varga Béla 109
Várkonyi Zoltán 77-78
Vásárhelyi Miklós 45, 156-157, 159, 161,
163, 189, 205
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III. A magyar-olasz kapcsolatok alakulása 1956-1989 (kronológiai áttekintés)

1956
október 23. Az olasz újságírók közül elsőként Budapestre érkezik Ilario Fiore.
október 24. Olaszországban az újságok megkezdik a részletes tudósításokat a magyar forradalom eseményeiről.
október 25. Az olasz kommunisták lapja, a L’Unità közli Pietro Ingrao „Da una parte della
barricata a difesa del socialismo” (A barrikád egyik oldaláról a szocializmus védelmében)
című cikkét.
október 26. a magyar forradalom miatti első vitanap az olasz parlamentben. Az olasz kormány nevében Gaetano Martino külügyminiszter fejezik ki tiltakozását a szovjet intervenció
miatt.
október 28. Baloldali olasz értelmiségiek a „Manifesto 101” (101-ek kiáltványa) című írásban tiltakoznak a magyar forradalom elleni szovjet akciók miatt. Ugyanaznap este 14 aláíró
vonja vissza nevét a kiáltványról tiltakozván annak nyilvánosságra kerülés miatt.
október 29. Rómában 101 olasz kommunista értelmiségi kiáltványban vállal szolidaritást a
magyar forradalommal.
október 31. a római magyar követség nyilatkozatban üdvözli a magyar forradalmat
november 1. Bruno Tedeschi, az il Giornale d’Italia újságírója Budapesten interjút készít
Nagy Imrével, és Kádár Jánossal. Budapestre érkezik Indro Montanelli és megkezdi tudósítói
munkáját a milánói Corriere della Sera számára.
november 2. Rómában a szovjet nagykövet tájékoztatja az Olasz Kommunista Párt vezetőit a
Magyarország elleni küszöbön álló szovjet intervencióról.
november 3. Maléter Pál egy beszélgetés során közli Indro Montanelli olasz újságíróval,
hogy a szovjetek készek mutatkoznak tárgyalni Nagy Imre képviselőivel.
november 4. Gyapay Dénes újságíró és Pálinkás-Pallavicini Antal segítségének köszönhetően
a budapesti olasz követségen kap menedéket Maléter Pálné.
november 5. Oskar Helmer osztrák belügyminiszter felhívást intéz az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságához a magyar menekültek támogatására.
november 6. Gaetano Martino olasz külügyminiszter beszéde az olasz képviselőház előtt.
Martino beszédében kitér a magyarországi eseményekre.
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november 11. a l’Epoca című lap fényképes beszámolót közöl a budapesti harcokról, illetve
közöl egy Dudás Józseffelel készített interjút.
november 12. az Il Piccolo című trieszti lap szerint Pap Károly István személyében megérkezik Olaszországba az első politikai menekült.
november 16. Matteo Matteotti az Olasz Szociáldemokrata Párt vezetőségi ülésén részletesen
beszámol magyarországi tapasztalatairól. Fernando Tambroni belügyminiszter az olasz kormány nevében magyar menekültek befogadásáról határoz.
november 19. Gaetano Martino olasz külügyminiszter felszólalása az ENSZ-ben. Beszédében
érinti a Magyarországon kialakult helyzetet.
november 22. A Nagy Imre-csoport tagjai elhagyják a budapesti jugoszláv követség épületét.
A szovjetek elrabolják a csoportot és a Bukarest melletti Snagovba szállítják őket.
november 24. Olaszországba érkezik Pásztor Vera, a budapesti Operaház művésze, és férje, a
szintén táncművész Vashegyi Ernő
november 29. Gaetano Martino harmadik, a magyar forradalommal kapcsolatos beszéde az
olasz szenátusban.
december 8-14. Az Olasz Kommunista Párt VIII. Kongresszusa. Palmiro Togliatti, az OKP
vezetője a kongresszuson elmondott beszédében a magyar forradalom kirobbanásának okát az
elhibázott irányvonalban, a szervezett reakciós elemek jelenlétében, az évek óta rendszeresen
folyó uszításban és az országba visszaözönlött horthysták ezreiben jelölte meg.

1957
január 1. hat kommunista értelmiségi — Natalino Sapegno, Gaetano Trombadori, Claudio
Longo, Domenico Purificato, Vezio Crisafulli és Leoncillo Leonardi — az OKP Központi Bizottságához írt levelében jelentik be, hogy kilépnek a pártból
január 16. Déry Tibor interjút ad a szocialista Avanti! című lapnak, melyben a magyar írók
forradalmi elkötelezettségét és szerepét méltatja.
március 25. Sergio Segre „A magyar újjászületés első lépései” címmel cikket közöl az
MSZMP politikájáról a l’Unità hasábjain.
április 18. Segre ugyancsak az OKP központi lapjánal oldalain először beszél az MSZMP
első titkáráról.
április 20. Budapesten letartóztatják Déry Tibort
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április a hónap végétől általánossá válnak a nemzetközi tiltakozások Déry Tibor letartóztatása
miatt
augusztus nagy számban jelennek meg Róma utcáin Togliattit a magyarországi események
miatt Michelangelo Mózeseként ábrázoló plakátok
augusztus számos szocialista ország követsége fordul „diszkrét kérdésben” a római magyar
követséghez felvilágosítást kérvén a forradalom alatti magyar követségi nyilatkozattal kapcsolatban
október 5. a római csehszlovák követség fogadásán kommunista olasz értelmiségiek jelzik a
magyar követnek, hogy levelet szándékoznak küldeni Kádár Jánosnak Déry Tibor ügyében.
október 7. Antonello Trombadori és Carlo Salinari a római magyar követségen átnyújtják
számos olasz értelmiségi szignálta levelüket Kádár János számára Déry Tibor ügyében.
november 4-22 szocialista országok kommunista és az európai országok munkáspártjainak
moszkvai tanácskozása. Kádár találkozik Togliattival
november 29. Kádár János az MSZMP KB ülésén számol be a Togliattival folytatott moszkvai megbeszéléseiről
december 13. Pietro Nenni parlamenti dolgozószobájában fogadja Soós Lőrinc ideiglenes
magyar ügyvivőt, aki előtt értetlenségét fejezi ki Déry Tibor kilenc éves börtönbüntetése miatt

1958
január 30. Felosztják a római via Vallambrosa 31 alatt található magyar menekülteket befogadó tábort.
május 25. Parlamenti választások Olaszországban. Az OKP, ha csekély mértékben is, de nőveli szavazatainak számát.
június 16. Budapesten kivégzik Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst.
június 17. a magyar fővárosból érkező hírek hallatán a szocialisták az olasz parlament mindkét háza előtt sürgős kérdést intéznek Adone Zoli miniszterelnökhöz
június 18. a kivégzések miatt Giuseppe Pella olasz külügyminiszter parlamenti beszédében
bejelenti, hogy Olaszországnak szándékában áll Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatok
megszakítása
június 19. Csatordai Károly a magyar külügyminisztérium protokollosztályának vezetője magához kéreti a budapesti olasz követet és magyarázatot követel tőle a bejelentett olasz intézkedések miatt
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június 20. Soós Lőrinc a magyar követség ideiglenes ügyvivője pro memoria átadásával tiltakozik Pella külügyminiszter szavai ellen
augusztus 4. Budapesten csempészés miatt letartóztatják az Olasz Köztársaság katonai attaséját.
szeptember 15. a budapesti olasz képviselet kiállítja Simó Gyula számára az olaszországi beutazási vízumot.
szeptember 22. Simó Gyula követ megérkezik a római Termini pályaudvarra
október 9. XII. Pius halála Rómában
október 22. Simó Gyula követ átadja megbízólevelét Giovanni Gronchi olasz köztársasági elnöknek
november 18. Simó Gyula magyar követ bemutatkozó látogatása Amintore Fanfani miniszterelnöknél
az év során megkezdődik a római magyar követség konszolidálása

1960
március 15. az Olasz Külügyminisztérium közli, hogy a magyar követség irányítása alatt álló
valamennyi intézmény számára engedélyezi a szabad, korlátozások nélküli utazást Olaszországban

1961
november 2. magyar katolikus főpapok és olasz újságírók sajtóbeszélgetése a budapesti Hittudományi Akadémián

1962
szeptember magyarországi televíziós forgatás ürügyén megbeszélések folynak az olasz állami televízió (RAI) vezetője és a római magyar követ között Mindszenty József bíboros sorsáról.
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az év során: a Rizzoli kiadó javaslatot tesz egy Kádár Jánosról szóló könyv megírására, ám a
könyvből később nem lesz semmi.

1963
október 21. két esztendőre szóló magyar-olasz árucsere forgalmi egyezmény aláírása Rómában

1964
június 10. megszületik a részleges megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Szentszék
között.
június 19. a Simó Gyulát váltó Száll József követ átadja megbízólevelét Antonio Segni olasz
köztársasági elnöknek. E hónapban nyílik meg a Malév Budapest-Milánó járata.
az év során: a magyar-olasz kulturális egyezmény aláírása. Az egyezmény szerint Olaszország hozzájárul, hogy a római, a bolognai és a padovai egyetemek magyar tanszékén ez évtől
kezdve már a magyar állam által kiküldött lektor működhessen.

1966
az év során Budapestre érkezik Francesco De Martino az Olasz Szocialista Párt vezetője

1969
az év során magyar-olasz árucsere-forgalmi, illetve hosszúlejáratú kereskedelmi és gazdasági
megállapodást írnak alá Budapesten. A két ország közötti kereskedelmi kapcsolat 32 százalékkal növekszik.
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1970
május 13-15 Aldo Moro olasz külügyminiszter budapesti hivatalos látogatása
szeptember 21 – 26 Tímár Mátyás miniszterelnök-helyettes olaszországi tárgyalásai. A tárgyalások központi kérdése a két ország gazgasági kapcsolatainak alakulása.
október 4. Száll József, volt római nagykövet feleségével együtt Pozsonyon keresztül elhagyja az országot és Olaszországba disszidál
október 10. Száll József és a magyar külügyminiszter-helyettes, Hollai Imre sikertelen taláákozója Rómában. Hollai Imre nem tudja rábírni a volt magyar diplomatát a hazatérésre.
november 18. Száll József és felesége politikai menedékjogot kér Olaszországban.
november 23-28. Az MSZMP X. kongresszusa. Az olasz kommunistákat Agostino Novella
parlamenti képviselő képviseli.
november 25. az olasz kormány elismeri és megerősíti a Száll József olaszországi disszidálásáról szóló híreket.
december 12. Olaszország menedékjogot ad a Száll-házaspárnak.
az év során Magyarország és Olaszország között a kereskedelmi kapcsolat 30, 1 százalékkal
növekszik.

1971
április 14. Rómába érkezik Péter János. A magyar külügyminiszter tárgyalásokat folytat az
Olasz Köztársaság, valamint a szenátus elnökével, illetve találkozik a főváros polgármesterével.
november 19-21 az Országgyűlés meghívására Luigi Granelli kereszténydemokrata szenátor
vezetésével olasz politikusok és közéleti emberek tárgyalnak Budapesten

1973
április 10. A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Száll József volt római nagykövetet tizenöt, Száll Józsefné Bürger Gertrúdot pedig háromévnyi börtön büntetésre ítéli „súlyos
következményeket eredményező állami szolgálat felhasználásával elkövetett hazaárulás” bűntette miatt.
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1974
az év során Budapestre érkezik Aldo Moro

1975
november 11-12 Lázár György miniszterelnök római látogatása

1976
december 24. Giulio Andreotti olasz külügyminiszter magához kéreti Palotás Rezsőt, a Magyar Népköztársaság római nagykövetét és szóban közli Kádár János meghívásáról született
olasz kormánydöntést, valamint felkéri a nagykövetet a látogatás előkészítésére.

1977
június 7-9 Kádár János olaszországi látogatása. Az MSZMP vezetője Rómában találkozik az
olasz főváros, az olasz állam és a testvérpárt, az OKP vezetőivel, valamint fogadja a pápa VI:
Pál.

1984
március az MSZMP-n belül az úgynevezett „olasz-ügy” kipattanása. A Magyar Néphadsereg
Vezérkarának Felderítő Csoportfőnöksége által a budapesti olasz nagykövet Rómába küldött
jelentéséről készített beszámoló közli Horn Gyula és Szűrös Mátyás külpolitikai kérdésekben
kifejtett véleményét.
április 11-13 hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodik Bettino Craxi olasz miniszterelnök.
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1985
az év során: magyarországi hivatalos látogatásra érkezik Arnaldo Forlani olasz miniszterelnök-helyettes

1986
október 10. az Avanti! című szocialista napilapban megjelenik Bettino Craxi Coraggio della
verità című cikke, amely felszólítja az olasz kommunistákat, hogy tegyék jóvá mindazt, amit
Nagy Imrével szemben elkövettek.
október 24. az olasz kommunisták lapja interjút közöl Vásárhelyi Miklós ismert magyar ellenzéki vezetővel.
október 27. a l’Unità közli, hogy az olaszországi Palme-bizottság aláírásgyűjtést kezdeményezett „egy budapesti temetőben levő 12 jeltelen sír közül Nagy Imre sírjának megjelölése
céljából”
december 5-6 1956-os konferenciát tartanak Eörsi István budapesti lakásán. Az eseményről
való kizárólagos tudósítást az olasz kommunisták lapjában októberben megjelent Vásárhelyi
Miklós interjú miatt a szervezők a l’Unità számára ajánlják fel.

1987
február 17. az Olasz Köztársaság Szenátusának hét szenátora levélben emel szót Nicolae
Ceauşescu román államfőnél az erdélyi magyarok ügyében
február 17-19. Lázár György miniszterelnök olaszországi látogatása

1988
június 15. Piero Fassino-t az Olasz Kommunista Párt képviselőjét Vásárhelyi Miklós felkéri,
hogy pártja nevében vegyen részt és szólaljon is föl az olasz szocialisták képviselője, Claudio
Martellival egyetemben a párizsi Père Lachaise temetőben Nagy Imre és társainak állított emlékmű felavatásán.
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június 16. az Emberi Jogok Magyar Ligája a párizsi Père Lachaise temetőben egy nemzetközi
emlékünnepség keretében emlékművet állít Nagy Imrének és a forradalom kivégzett mártírjainak emlékére. Az ünnepség egyik jelentős pontja az olasz baloldali pártok felszólalása.
július 15-19. Giovanni Spadolini az Olasz Köztársaság elnökének magyarországi látogatása

1989
február a pártközi együttműködés jeleként Budapesten tárgyal a kereszténydemokrata Giulio
Orlando szenátor, a DC külügyi felelőse, valamint Antonio Graziani szenátor a párt Kelet-Európa szakértője
március 17-23. Pozsgay Imre államminiszter részt vesz Rómában az OKP XVIII. kongreszszusán
április 22. Achille Occhetto egy barcelonai sajtótájékoztatón először bírálja Nicolae Ceausescu rendszerét az erdélyi falurombolások miatt.
április 22-23. Budapesten tartja 35. kongresszusát az Olasz (Transznacionális) Radikális Párt.
június 16. Nagy Imre és a forradalom áldozatainak ünnepélyes újratemetése Budapesten. A
gyászszertartáson Olaszország magas rangú kísérettel képviselteti magát. A hivatalos megemlékezés előtt az Achille Occhetto vezette OKP küldöttség találkozik az MSZMP vezetőjével,
Grósz Károllyal.
az év során: az MSZMP küldöttsége egyetlen kommunista pártként részt vesz a DC országos
kongresszusán
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IV. Rövidítések jegyzéke:

ÁBTL – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata
AP – Associated Press
ASMAE – Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri
ASULI (Associazione degli Studenti Ungheresi Liberi in Italia)-Olaszországi Szabad Magyar
Egyetemisták Szövetsége
BNV-Budapesti Nemzetközi Vásár
BUR-Biblioteca Universale Rizzoli
CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) – Munka Általános Szakszervezete
CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) – Nemzeti Felszabadító Bizottság
DC (Democrazia Cristiana) - Kereszténydemokrácia
DGAP – Direzione Generale Affari Politici
DPA – Deutsche Press-Agentur
EFIM - Ente Partecipazioni e Finanziamento Industrie Manifatturiere
EGK – Európai Gazdasági Közösség
ELTE BTK – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
ENI – (Ente Nazionale Idrocarburi)
FGCI – Federazione Giovanile Comunista Italiana
FIAT- Fabbrica Italiana Automobili Torino
IOR – Istituto per le Opere Religiose
IRI – Istituto per la Ricostruzione
KGB – Komitet Gosudarstvennoj Besopasnosti
MOL – Magyar Országos Levéltár
MSI (Movimento Sociale Italiano) – Olasz Szociális Mozgalom
MSZMP - Magyar Szocialista Munkáspárt
MTI – Magyar Távirati Iroda
MTV- Magyar Televízió
NATO (North Atlantic Treaty Organisation) – Észak-atlanti Szerződés Szervezete
NSZK – Német Szövetségi Köztársaság
OKP (PCI-Partito Comunista Italiano) – Olasz Kommunista Párt
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ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)-Egyesült Nemzetek Szervezete
OSZDP (Partito Socialdemocratico Italiano) – Olasz Szociáldemokrata Párt
OSZP (Partito Socialista Italiano) – Olasz Szocialista Párt
OTSB – Országos Testnevelési és Sportbizottság
P2 – Propaganda 2
PIL – Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár
PLI (Partito Liberale Italiano) – Olasz Liberális Párt
PMI – Pápai Magyar Intézet
RAI (Radiotelevisione Italiana) – Olasz Állami Televízió
SZEB – Szövetséges Ellenőrző Bizottság
SZER – Szabad Európa Rádió
SZKP – Szovjetunió Kommunista Pártja
SZKP KB – Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága
TÜK – Titkos Ügyirat Kezelés
UNHCR - (Office of the High Commissioner for Refugees) – ENSZ Menekültügyi Főbiztossága
UPI – United Press International
VSZ – Varsói Szerződés
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V. A disszertáció témájához kapcsolódó olaszországi sajtóhibák

1. ábra A Corriere della Sera 1958. június 18.-i száma, benne tudósítás Nagy Imre kivégzéséről.

2. ábra A Corriere della Sera képaláírása szerint a képen Nagy Imre, lánya Júlia és fia László 1947-ben Genfben.
Jól látható, hogy a fénykép valójában az emigrációba kényszerített kisgazda miniszterelnököt, Nagy Ferencet ábrázolja.
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3. ábra A Corriere della Sera 1977. június 10-i kiadása, mely beszámol Kádár János olaszországi tárgyalásairól.

4. ábra A magyar-vatikáni tárgyalásokról beszámoló cikk képanyaga „Kádár VI. Pál pápával vatikáni találkozójuk alkalmával”-felirattal. Látható, hogy a képen szereplő férfi nem azonos az MSZMP első titkárával.
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VI. Fényképmelléklet

5. ábra Aldo Moro olasz külügyminiszter (jobbról) és kísérete 1970. május 14-én a budapesti metró mozgólépcsőjén. (forrás: MTI)
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6. ábra Péter János külügyminiszter 1971. április 14-én Olaszországba érkezik. Mellette Aldo Moro az Olasz
Köztársaság külügyminisztere. (forrás: MTI/UPI)

7. ábra Lázár György miniszterelnök 1975. november 11-én hivatalos látogatásra Olaszországba érkezik. (forrás:
MTI/UPI)
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8. ábra Kádár János 1977. június 8-án a római Campidoglio-n (római városháza), mellette Carlo Guido Argan, az
olasz főváros polgármestere. (forrás: MTI/AP)

9. ábra Kádár János az olasz testvérpárt vezetőivel római megbeszélésük alatt 1977. június 8-án. Balról Enrico
Berlinguer az OKP főtitkára, jobbról Luigi Longo az OKP elnöke. (forrás: MTI)
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10. ábra Kádár János és Giovanni Leone (jobbról) az Olasz Köztársaság elnöke a római Quirinale palotában
1977. június 8-án. Háttérben jobbra Puja Frigyes magyar külügyminiszter. (forrás: MTI/UPI)

11. ábra A helyes kép Kádár János és VI. Pál 1977. június 9-i vatikáni találkozójáról. Jobboldalt Puja Frigyes
magyar külügyminiszter. (forrás: MTI/AP)

12. ábra Kádár János (balra háttal) nemzetközi sajtótájékoztatója 1977. június 9-én a római Grand Hotelben.
(forrás: MTI)
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13. ábra Enrico Berlinguer az OKP főtitkára (jobbról), és Kádár János Ferihegyen 1977. szeptember 30-án. (forrás: MTI)

14. ábra Lázár György miniszterelnök és Gianni Agnelli a FIAT elnöke (balról) a Parlamentben 1977. november
16-án. (forrás: MTI)
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