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Giuseppe Vedovato a strasbourgi Európa Palota
nagyjai közö� avagy: Magyarország „szellemi
nagykövete” 95 éves
Réti György

A95 éve, 1912-ben születe� Giuseppe Vedovato az olasz politikai élet és politika-
tudomány kiemelkedő alakja. 1953 és 1976 közö� öt alkalommal volt keresz-
ténydemokrata képviselő, majd szenátor. 1972 és 1975 közö� az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének elnöke, alapítója és névadója az Európa Tanács strasbourgi
könyvtárának. A neves nemzetközi jogász és politikatörténész csaknem hetven éven
keresztül szerkeszte�e – többnyire feleségével, Maria Luisa Sterninivel együ�, aki
szintén híres jogász – a negyedévenként megjelenő Rivista di Studi Politici Internazionali
című folyóiratot, az európai szellem egyik legkiválóbb olasz reprezentánsát.

Amikor 1993 őszén az olasz szenátus reneszánsz palotájá ában fogado�, még nem 
tudtam, hogy találkozásunk egy a mai napig tartó termékeny kapcsolat kezdetét je-
lenti. Hosszan beszélt gazdag életének tapasztalatairól. Elmesélte, hogy a fentiek mel-
le� volt olasz kenubajnok, nemzetközi díjakat nyerí ő fényképész, az Olasz Földrajzi
TáTT rsaság, valamint az Interparlamentáris Unió olasz csoportjának elnöke. E két utóbbi 
minőségében bejárta szinte a világ minden országát. Négyszer járt Magyarországon,
amelyet nagyon megszerete�.

Az olasz és az európai politikai, valamint tudományos élet egyik polihisztorát ismer-
he�em meg benne.

Az Európa Tanács székhelyéül szolgáló strasbourgi Európa Palota második emele-
tén, ahol a tanács miniszteri bizo�sága szoko� ülésezni, egy szoborcsoport van, amely 
tíz olyan kiváló személyiség szoborportréját sorakoztatja fel, akik Európa egyesülésé-
nek előfutárai voltak, elősegítetve annak megvalósítását – gondolataikkal, avagy az eu-
rópai egység és az emberi jogok előmozdítására irányuló tevékenységükkel, mind az
egyének, mind a nemzetek viszonylatában. 

A tejes-, illetve mellszobrokkal szereplő példamutató és példaadó gondolkodók
a következők: két olasz: Guseppe Mazzini és Alcide De Gasperi; egy francia: Robert 
Schuman; egy német: Konrad Adenauer; egy angol: Winston Churchill; egy spa-
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nyol: Salvador de Madariaga; egy svájci: Denis de Rougemont á és egy cseh: Richard
Coudenhove-Kalergi.

2007. június 26-án ez a névsor egy újabb nú évvel gyarapodo�: Giuseppe Vedovatóéval,
aki 1953 és 1976 közö� az Európa Parlament Közgyűlésének tagja volt, majd egymást 
követő három éven keresztül (1972 és 1975 közö�) előbb a gazdasági és fejlesztési bi-
zo�ság, majd a politikai kérdések bizo�ságának elnöke volt. 1988-ban a közgyűlés
tiszteletbeli elnökévé nevezték ki „elismerésül az európai ügyek érdekében végze�
érdemeiért”. Szintén ő volt az Európa Tanács és az Európai Unió tagországai volt kép-
viselőit tömörítő szövetség megalapítója és első elnöke is.

Szoborportréját Aurelia A�ili Bernucci szobrászművész készíte�e, és A könyv szere-
tete címet adta neki. A mű Vedovatót olyképpen mutatja be, amint átöleli néhány köny-
vét, amelyek közül egyiknek a címe is látszik: A remélt és a lehetséges Euré ópa. 1976-tól 
az európai egyetemeken ez a könyv vált az európai integráció kérdéseit tanulmányozó
diszciplína alapművévé.

Az avatási szertartáson1 részt ve� és beszédet mondo� Terry Davis, az Európa Ta-
nács angol elnöke; a Parlamenti Közgyűlés elnöke, a holland René van der Linden,
valamint az olasz parlamenti delegáció elnöke, Andrea Rigoni. Ez utóbbi így foglal-
ta össze az eseményt: „Vedovato professzor politikai, parlamenti és kulturális hozzájá árulása 
rendkívíí üli jelentősőő égé ű. A mai napon azért jö�ünk össze, hogy a legnagyobb kitüntetésben része-
sítsük, amikor elhelyezzük szobrát Európa legnagyobb szellemei közé.”

Olaszország nagykövete, Pietro Lonardo felolvasta Massimo D’Alema külügyminisz-
ter üdvözlő táviratát: „Az olasz külügyminisztérium lélekben jelen van e fontos eseménynél, ami-
kor Vedovato professzor szoborportrérr ja elfoglalja helyé ét Strasbourg oly jelentős helyőő én. Ez Itália és éé
Vedovato professzor erőrr feszőő ítéseinek elismeréé érr séé ét jelenti annak érdekében, hogy a civil társadalmat
és kultéé úrát az élet középpontjéé ába helyezzük. Egyidejűleg hozzájá árulásának elismerérr se a parlamentiéé
közgyűlés tevéé ékenyséé égé éhez, amely az euréé órr pai intézméé ények egyik legrérr gebbike é és legkivéé álóbbja.”

Giuseppe Vedovato portréja az egyetlen, amelyet egy ma is élő személyről készítet-
tek. Ugyanakkor háromra növeli a megörökíte� olasz személyiségek számát. Winston 
Churchill és Alcide De Gasperi közö� helyezték el, a miniszteri bizo�ság üléseinek 
helyt adó teremmel szemben.

 Terry Davis, az Európa Tanács főtitkár a szobrot felavató beszédében ezeket mond-
ta: „Giuseppe Vedovato életrajza ez elmúlt korszak egyik legdicsőbbikeőő … 

Olyan rendkívíí üli személyiségé ő, aki rőő ányomta kézjegyéé ét a korszakra, amelyben él. Giuseppe 
Vedovato professzor, történész, közíríí ó, politikus, diplomata, Itália és Európa polgára.

Életrajzát elolvasva úgy vélem, Giuseppe Vedovato megtalálta annak módját, hogy ugyanazt 
tegye az idővel, amit Jacques Cousteau te� az oxigőő énnel: vagyis oly módon sűríte�e össze az
időt, hogy olyan dolgokat tudo� vőő égrehajtani, amelyek egyé átlagos emberi lény számára lehetet-
lenek. Nehéz elhinni azt, hogy béé árki is ennyi emlékezetes dolgot tudna megtenni, anélkül, hogy
számos túlórát sűrítsen össze egy napban és »túlnapot« egy héten.
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Az Európa Tanácsban nagyon jót te� nekünk az ő megállíthatatlan energiája, elká öteleze�ségeé
és lelkesedése Európa iránt. 22 nagyon »sűrű« éven át volt a parlamenti közgyűlés tagja, ezala�
sok felelősőő állást töltö� be, beleértve a parlamenti közgyűlés elnökének posztját 1972 és 1975 
közö�.

Vedovato professzor elnöksége ala� ké ülönös figyelmet fordíto� arra, hogy az Európa Tanács
és Közgyűlése nyisson a külvilág felé. Ilyeténképp eléé őkőő észíte�e a talajt a 15 évvel később bekőő övet-
keze� történelmi változások számára.

Giusepep Vedovato a távlatok és a te�ek embere. Nem elégszik meg a jé övőrőő ől szőő ót álmokkal,
hanem, látni akarja azok megvalósulását, és tenni is akar ezért…

A szobor, amelyet i� ma felavatunk, emlékeztet arra, hogy Európa a mi közös ügyünk, és hogy
a fejlődőő ése gyakran füff gg az olyan rendkívíí üli emberek bátorságától, víziíí ójó ától és elköteleze�ségé é-
től, mint amilyen Giuseppe Vedovato.őő ”

Szólni kell az univerzális érdeklődésű politikus és tudós tevékenységé ének magyar vo-
natkozásairól is.2

Amikor 1993-ban történt megismerkedésünkkor a professzor átadta az általa 69 éven
át szerkeszte� Rivista di Studi Politici Internazionali ötvenéves repertóriumát, „kötelező
penzumként” lapozga�am, és ismerős névre bukkantam benne: Stefano Bibó. A címet
és a lapszámot olvasva a felfedezés öröme csak fokozódo�. A cikk címe: La crisi della
democrazia in Ungheria, (A magyar demokrácia válsága), a lapszám pedig: 1946. július–
1947. október. (Úgy látszik, hogy nemcsak a magyar demokrácia, hanem a folyóirat is 
válságban lehete�, ha az egyébként negyedéves publikáció hat számot volt kénytelen 
összevonni.) A lényeg azonban az, hogy Bibó István valószínűleg első idegen nyelvű
publikációját sikerült megtalálnom.

Alig néhány nappal később a nagy emberekhez méltóan segítőkész professzor el
is ju�a�a hozzám a ma már nehezen megtalálható cikk fotokópiájá át. A 24 oldalas, né-
mileg rövidíte� tanulmány fordítója Paolo Santarcangeli, a kiváló költő és a magyar
kultúra egyik legavato�abb olaszországi „apostola”.

Az azóta klasszikussá vált cikk elé Giuseppe Vedovato a következő frappáns, az élő
klasszikust felfedező rövid bevezetőt írta:

„A cikk, amelyet i� közlünk, megjelenésekor nagy sikert arato� Magyarországon.
Némileg rövidítve közöljük, az időközben bekövetkező események ellenére (utalás a
cikk olasz publikálásakor már nyilvánvaló kommunista hatalomátvételre Magyaror-
szágon – R. Gy.), mégpedig három okból: mert az elegáns, meggyőzőő ő, vilőő ágos politikai próza 
egy nem akármilyen példája, á amelyet az egymást láncszerűen követő logikus következte-
tések jellemeznek, mert ez a tanulmány egy olyan őszinte és pártatlan expozé, amely 
nem hallgat el semmit, és nem hátrál meg még a leghálátlanabb és legsikamlósabb 
témák elől sem, a kegyetlen és becsületes igazságkeresés szellemében (amelyből sokat őő
tanulhatunk, összehasonlítva az olasz politikai próza csaknem egészének szándékos
elhallgatásaival), végezetül azért, mert a szerző következtetései sajátos és meglepő mó-
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don alkalmazhatók a mi helyzetünkre is, azaz kedvező lehetőséget nyújtanak gyú ümöl-
csöző összevetésekre és könnyen levonható tanulságokra.”

A sokoldalúan művelt, kitűnő ízlésű és „jó hallású” szerkesztő tehát az egész olasz 
politológia elé példaként állíto�a az akkor még Magyarországon is alig ismert Bibó
Istvánt. (Miközben maga is az „értékelő próza” egy kis remekművét hozta létre.)

Vedovato bevezetője ala� a cikk eredeti megjelenésére utaló lábjegyzet: „Dalla rivista
Valóság (Realtá), Budapest, dicembre 1945.” Még a „Val„ óság” ékezetei is a helyén van-
nak! 

További kutatásaim során Giuseppe Vedovato újabbú  „magyaros érdemeire” derült 
fény. 1957-ben elsőként publikálta olaszul teljes terjedelmében az ENSZ Különbizo�sá-
gának jelentését az 1956-os magyar forradalomról. Az 1970-es évek elejétől előbb mint 
az Európa Tanács Közgyűlésének elnöke, majd tiszteletbeli elnöke következetesen tevé-
kenykede� Magyarország felvételéért az európai együ�működés e fontos szervezetébe.

Amikor 1994 júniusában a Római Magyar Akadémián nagy sikerű estet szerveztünk 
tiszteletére, Vedovato a „Magyarország európai elhivato�ságának pillanatairól” tarto� szép 
beszéde keretében nyújto�aú át a néhai Teleki Pálnak a nagy olasz geográfushoz, Gio�o
Dainellihez, az Olasz Tudományos Akadémia egykori elnökéhez írt 18 levelének máso-
latát, amelyeket Dainielli, sok más magyar vonatkozást tartalmazó levelezésével együ�
rá hagyományozo�.. Később a professzor úgy döntö�, hogy e levelek eredeti példánya-
it is visszaju�atja Magyarországnak.

1995-ben az MTA és a Római Magyar Akadémia könyvtárainak rendelkezésére bo-
csáto�a az elmúlt hatvan év valóságos politikai enciklopédiájá át képező folyóiratának 
teljes állományát.

(Csak zárójelben jegyzem meg: nekem nagy örömöt és megtiszteltetést jelente�,
hogy Giuseppe Vedovato az első felkérésemre terjedelmes és értő előszót írt a Buda-
pest–R– óma, Berlin árnyékában című könyvemhez, amely azóta angolul is az ő bevezető-
jével jelent meg.)

1997-ben, 85. születésnapja és szerkesztői tevékenységének hatvanadik évfordu-
lója alkalmából az olasz tudományos élet háromkötetes, csaknem kétezer oldalas 
laudációval ünnepelte a nagy tudóst és szerkesztőt. Ebben másfél száz olasz és külföldi
tudós fejezi ki tiszteletét Giuseppe Vedovato iránt.

Giuseppe Vedovato, Magyarország intellektuális nagykövete, avagy egy olasz européer ma-
gyar elhivato�ságai című húszoldalas írásomban ismerte�em és mélta�am Giuseppe
Vedovato hazánkkal kapcsolatos megnyilvánulásait. A cím második része utalás az
ünnepelt Magyarország európai elhivato�sága című szép írására, amely tükrözi Magyar-
ország iránt táplált tiszteletét és a hazánkkal kapcsolatos mély ismereteit.

Giuseppe Vedovato 2000-ben hazánk vendége volt. Magyarország és Európa: az elhiva-
to�ságtól az integrációig címmel tarto� előadást, amelyben a rá jellemző alapossággal és
történelmi távlatossággal ismerte�e országunk útját az egypárti diktatúrától az Euró-
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pai Unió „előszobájá áig”. Arról már csak e sorok írója beszélt hozzászólásában, hogy az 
előadó maga is milyen sokat te� Magyarország nemzetközi megismertetésért és azért,
hogy hazánk mielőbb a fejle� és demokratikus európai közösség egyenrangú tagjává
válhasson.

Ezt a tevékenységét ismerték el a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével
és a Magyar Tudományos Akadémia nagy érmével. A Magyar Földrajzi TáTT rsaság tisz-
teletbeli tagjává választo�a.

A fentiek alapján Giuseppe Vedovatót joggal nevezhetjük Magyarország „szellemi 
nagykövetének”.

Giuseppe Vedovato nagy figyelmet fordít arra, hogy gazdag életének szellemi és tár-
gyi hagyatékát mennél teljesebben és hozzáférhetőbben hagyományozza az utókorra.

Ebből a célból nagyvonalú gesztussal a Pápai Gregoriana Egyetemre, az olasz tár-
sadalom- és hi�udomány egyik központjára hagyományozta ezt a rendkívül gazdag 
hagyatékát, amelyből az elmúlt években az egyetem létrehozta a látványosan szép és
gazdag Giuseppe Vedovato Múzeumot és Archívumot,íí  ahol bárki megtekintheti az utazá-
sokban gazdag élete során a világ szinte minden tájá án összegyűjtű ö� műkincseket, és
tanulmányozhatja gazdag életművét.

A professzor ugyanerre az egyetemre hagyta a korábban Strasbourgban tarto�, de
véleménye szerint nem eléggé kihasznált Biplothéque Vedovatót, amely 35 ezer kötetet 
és ezernél több periodikát tartalmaz.

VéVV gül, de nem utolsósorban az olasz művelődési minisztérium megve�e Giuseppe
Vedovato magánlevéltárát, és rendezését a firenzei Nemzeti Könyvtárra bízta. A pro-
fesszor közlése szerint a nyolcvan nagy doboz közül ke�ő tele van a hazánkkal kapcso-
latos írásaival, levelezésével és más dokumentumokkal.

Köszöntsük hát születésének 95. évfordulója alkalmából a ma is rendkívül aktív
nagy tudóst és politikust, hazánk „szellemi nagykövetét”!

Jegyzetek
1  Az avatási szertartást Maria Grazia Melchionni, a Rivista di Studi Politici Internazionali című folyóirat

új fú őszerkesztőjének írása lapján ismertetem (RSPI, 2007. 3. sz.) A főszerkesztő Vedovato professzor
egyik legkiválóbb tanítványa, 2006-ban ve�e át a folyóirat szerkesztését.

2  Erről bővebben lásd laudációmat a professzor 85. születésnapjára megjelent háromkötetes megem-
lékezésben. Giuseppe Vedovato ambasciatore intele�uale dell’Ungheria ovvero la vocazione ungherese di un 
europeo italiano in Relazioni internazional (Scri�i in onore di G. V. Vol. I. 238–258. o.), Roma: Biblioteca 
della RSPI, 1997.


