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Filippo Anfuso „boldogtalan Magyarországa”, 
avagy: egy olasz diplomata háborús emlékei 
hazánkról 

Réti György

E sorok írója több mint négy évtizede foglalkozik a magyar–olasz kapcsolatok tör-
ténetének és ezen belül a két világháború közö�i viszonyunk kutatásával.1 Ennek 
során most juto�am el az 1942 és 1943-as évek feldolgozásához.

Kapcsolataink e két évének meghatározó alakja Filippo Anfuso budapesti olasz követ 
volt. Először az Olasz diplomáciai dokumentumok vaskos köteteiben található több mint 
száz jelentését kezdtem kutatni, majd rábukkantam 1950-ben publikált emlékiratára,2 
amelyben egy teljes fejezetet és több egyéb részfeljegyzést szentel országunknak.  
Az 587 oldalas, 15 fejezetre oszto� kötetben a Tu infelix Hungaria! (Te boldogtalan Ma-
gyarország) című, 46 oldalas IX. fejezet szól budapesti éveiről.

Emlékiratának elején Anfuso így számol be az 1922. évi fasiszta hatalomátvétel ide-
jén elindult karrierjéről: „Húsz évig szolgáltam az olasz diplomácia káderei közö�. Hosszú 
külföldi távollét után, 1935-ben kerültem az akkor még Mussolini veze�e Külügyminisztérium 
Kabinetirodájába, majd 1936-ban le�em Ciano Kabinetjének helye�es vezetője . 1938-tól 1941 
végéig a Kabinet vezetője voltam. Ciano i�úkori bajtársam volt: együ� dolgoztunk, és együ�
ve�ek fel bennünket a diplomáciai pályára…”3 

Az 1901-ben a szicíliai Cataniában születe� Anfuso kétszer is teljesíte� diplomáciai 
szolgálatot hazánkban, és mindkétszer Berlinbe helyezték át ezután. 1928 júniusától 
1929 áprilisáig a budapesti olasz konzulátuson tevékenykede�. A második budapesti 
szolgálata –immár követi rangban – 1942 januárjában kezdődö�, és alig húsz hóna-
pig tarto�. Ezala� azonban rendkívül aktív volt: kétszáznál több jelentést és táviratot 
küldö� Rómába Magyarország bel- és külpolitikájáról. A magyar fővárosban töltö�
időszakban a magánéletében is jelentős változás történt: viharos szerelem után örök 
hűséget esküdö� a szépséges Nellynek, Tasnády Nagy András, a Képviselőház elnöke 
leányának. 
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*
Sajnos csak egyszer találkozha�am Anfuso feleségével, az öregkorában is szép és ked-
ves Nellyvel. 1997-ben, római diplomáciai szolgálatom során ismerkedtem meg vele. 
Meleg szavakkal emlékeze� meg az akkor már csaknem húsz éve halo� férjéről. Ki-
emelte széles körű műveltségét és emberségét. Elmondta, hogy a háború után a fasiszta 
korszak diplomatáinak tevékenységét vizsgáló antifasiszta bizo�ság nem talált kivetni-
valót férje tevékenységében. Akár vissza is térhete� volna a diplomáciai szolgálatba, de
ő hű maradt eszméihez, és inkább az Olasz Szociális Mozgalom (MSI) nevű újfasiszta 
párt megszervezésében vállalt szerepet. Később parlamenti képviselő le�, és egy beszé-
de közben érte a halál, 1963-ban.

Első találkozónk végén megbeszéltük, hogy egy hónap múlva újra beszélgetünk, és 
akkor majd részletesen mesél a Filippójával eltöltö� éveiről. Erre a „találkozóra” azon-
ban már sajnos csak halo�i szertartásán kerülhete� sor… 

*
Mint ismeretes, 1943. április 25-én megdöntö�ék Mussolini hatalmát, és a Ducét be-
börtönözték. Anfuso 1943 szeptemberében a fogságából kiszabadíto� Mussolini mellé
állt, aki az általa létrehozo� bábállam legfontosabb diplomáciai posztjára, a Salói Köz-
társaság berlini nagykövetévé nevezte ki. Diplomáciai karrierjének Mussolini végleges 
bukása vete� véget 1945 áprilisában.

Anfuso emlékirataiból egy művelt, széles látókörű, de meggyőződéses fasiszta dip-
lomata képe bontakozik ki. Fasizmusa azonban nem extrém, elítéli a nácizmus szélső-
ségességeit. Mussolini meggyőződéses híveként mindvégig hű maradt a Ducéhoz és 
berlini szövetségeséhez.

Visszaemlékezéseinek fő célja feltehetőleg e választásának igazolása. Véleményem 
szerint ez nem sikerült neki, de sikerült – számos jelentős történelmi esemény tanúja-
ként – megidézni e vészterhes évtizedet.

Anfuso élete végéig büszke volt arra, hogy ő volt a több mint két évtizedes Mussoli-
ni-éra egyetlen misszióvezetője, aki Mussolini megbuktatása, majd kiszabadulása után 
is hű maradt Ducéjához, és az összeomlásig képviselte a Salói Köztársaságot Berlinben. 
Magatartását azzal a feltételezéssel magyarázza, hogy a háború sokkal hamarabb be-
fejeződhete� volna, és kevesebb kárt okozo� volna Itáliának és szövetségeseinek, ha 
a nyugati hatalmak békét kötö�ék volna Hitlerrel és Mussolinival, megakadályozva a 
Szovjetunió térnyerését Európában. Meggyőződéses fasisztaként nem tudta elfogad-
ni, hogy a szövetségesek legfőbb célja és feladata az emberiséget akkor leginkább fe-
nyegető nácizmus és szövetségeseinek teljes megsemmisítése volt. (A történelmietlen 
„ha”-kérdések világába vezet, hogy Mussolini talán megmenthe�e volna magát, és 
csökkenthe�e volna Itália vesztességeit, ha Badogliónál előbb és helye�e ugrik ki a
háborúból. Országa és a saját tragédiája volt egyszerre, hogy annyira elkötelezte magát 
Hitler melle�, hogy ezt nem tudta megtenni.)
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Anfuso memoárja hemzseg a Mussolinit felmentő vagy felmenteni akaró gondola-
toktól, ezek közül a legjellegzetesebb talán ez: „Azt gondoltam, még ha Mussolini hibázo�
is, ki kell nyitni a szemét, nem pedig elősegíteni a háború elvesztését. Különösen azt nem tudtam 
elviselni, hogy miközben az emberek meghaltak érte vagy Itáliáért, egyesek mindent megte�ek,
hogy lenullázzák, vagy ami még rosszabb, ártalmasnak nyilvánítsák ezeket az áldozatokat.”4 
E gondolatsor alapvető hibája az, hogy az emberek százezrei többnyire nem önként 
mentek a halálba érte vagy Hitlerért.

Feltűnő, hogy Anfuso memoárjában és jelentéseiben egyaránt szinte teljesen mellőzi 
a magyar–német kapcsolatokban ekkor központi szerepet játszó zsidókérdést. Számos 
jelentést szentel a Budapest és Berlin közö�i nézeteltéréseknek, de erről csak futólag 
tesz említést. A legtöbb, amit erről a kérdésről ír 1943. május 20-i, a magyar–német el-
lentéteket taglaló jelentésében: „Kállay elismételte a félreértések krónikáját. Elmondta, hogy 
a fő akadályt azok az igények képezik, amelyeket a német kormány a zsidókérdésben terjeszt elő, 
amikor egyéb intézkedések közö� kéri a koncentrációs táborok létesítését a zsidók számára, ami 
egyébként technikailag kivihetetlen.”5 Talán nem túlzás az egyébként nagyon bőbeszédű 
Anfusóról leírni: nem volt antiszemita, de ahhoz nem volt elég bátorsága, hogy ezt az 
ekkor már ebben a kérdésben is Hitlerrel azonosuló Mussolininak kifejtse.6

Anfuso memoárjának és jelentéseinek egyik fő tanúsága, hogy Kállay különutas po-
litikájának fő támaszát a fasiszta Itáliában remélte megtalálni, de az erőviszonyok elto-
lódása mia� Róma nem tudo� ehhez jelentős támogatást nyújtani, csupán mérsékelni 
tudta Berlin gyanakvását és haragját.

E sorok írója – meggyőződéses antifasisztaként – természetesen nem ért egyet Filippo 
Anfuso számos következtetésével (például Bárdossy László felmagasztalásával, Hitler 
és Roosevelt egy szintre hozásával, a fasizmus és a nácizmus bűneinek mentegetésé-
vel, a holocaust szinte teljes negligálásával). Mégis, több mint fél évszázaddal a vissza-
emlékezések megírása után szükségesnek lá�am, hogy a történészek és az érdeklődő 
olvasók számára magyar nyelven is közkinccsé tegyem az olasz diplomata érdekes és 
tanulságos kor-, kór- és körképét az 1942–1943-as évek Magyarországáról, belső és kül-
ső viszonyairól.

Szólni kell néhány szót Anfuso stílusáról. A visszaemlékezéseket és a jelentéseket 
olvasva az a benyomás alakult ki bennem, mintha két különböző szerzőtől származ-
nának. A memoár magas színvonalú „történelmi lektűrnek” minősíthető: többnyire ér-
dekes és olvasmányos történelmi anekdoták sorozata, alapos és kevésbé alapos követ-
keztetésekkel. Ezzel szemben a jelentést író Anfuso stílust vált: a felkészült diplomata 
alaposságával elemzi a magyar bel- és külpolitika folyamatait. A „két Anfusót” össze-
köti a szinte minden olasz közíróra jellemző dagályos bőbeszédűség és homályosság. 
Az előbbi következtében a „Boldogtalan Magyarországról” szóló gyakran tíz-tizenkét 
soros körmondatokat a „boldogtalan fordító” kénytelen volt olykor három-négy mon-
datra bontva visszaadni.7  
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Az alábbiakban közöljük Anfuso memoárjának magyar vonatkozású részleteit, ame-
lyekből újabb információkat és értékeléseket kaphatunk egy – Anfuso jelzőjével élve 
– „boldogtalan” korszak többnyire tragikus vagy tragikomikus eseményeiről.

Ezt követik majd a későbbiekben Anfuso Budapestről küldö� jelentései és táviratai a 
magyar kül- és belpolitika különböző kérdéseiről.

Filippo Anfuso: Tu infelix Hungaria!8

A boldogtalanság
A számító9 német démon megáll a magyar határnál: már jó ideje utazo� a Duna mentén, ami-
kor észreve�e, hogy a magyar Alföldön nem talál kliensekre. Ezért – elhagyva a kék vonatot10 
– visszatért a hazai földekre.

Budapest felé utazva azt lá�am, hogy a számító német démon most csak a saját csapatait 
utaztatja Magyarországon. A magyarok harcolnak az oroszok ellen; hozzájuto�ak a Trianon-
ban elveszte� területek nagy részéhez; úgy tesznek, mintha megbékéltek volna a románokkal;11 
ugyanakkor kénytelenek voltak háborúba lépni Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal: 
azaz visszatérni 1914–18-hoz, amit soha sem bocsáto�ak meg Tisza Istvánnak, aki ezért – egye-
bek közö� – az életével fizete�.

A mindenről sokat tudó Dante Magyarországnak egy olyan mondatot hagyo�, amely – mint 
egész költészete – odaillik minden korra és eshetőségre: „O beata Ungheria se non si lascia più 
malmenare”12 (Ó, boldog Magyarország, ha nem hagyja magát félrevezetni már13). Midőn kinéztem 
Esterházy utcai lakásom ablakából, a viharos, sárga eget és a friss hóval boríto� latyakos földet 
látván, továbbá a fejfedős és ka�ános zsidókat, akik úgy futkároztak, mint a legyek a habos tortán; 
a németeket, akik rendelkeztek a fegyverek, álmok és sorsok fele� – felte�em a kérdést magam-
nak: mit tenne a Költő most, a jelenlegi korszakban, hogy Magyarországot ne bántsák a kórságok. 
Ismételten felteszem a kérdést, amikor észreveszem, hogy a dantei mondat olyan feltételes mód-
ban fogalmazódo� meg, ami érintetlenül hagyja az ő hatalmas költői és prófétai hírnevét.

A germán mohóság ezerarcú: az elmúlt évszázadokban, hogy kipumpolja a magyar gabonát, 
a Habsburg kétfejű sas formájában jelent meg; ekkor azonban csak egyfejű volt, hatalmas csőrrel 
és ráadásul Hitler osztrák hangjával.

A magyarok keserű éjszakákat virraszto�ak át, amióta lá�ák átvonulni List14 motorizált had-
seregét Jugoszlávia és Görögország felé. Teleki gróf úgy próbálta feltartóztatni ezt a menetelést, 
hogy pisztolyát homlokának irányíto�a: a miniszterelnök hol�estével próbálta kiváltani a né-
metek szégyenérzetét és figyelmeztetni saját honfitársait. A németek elleni tiltakozás történelmi 
találkozásairól van szó: talán Kossuth határozta meg Teleki öngyilkosságának óráját, de a kék 
vonat és a német csapatok nem állnak meg ilyen csekélységekért. A Habsburgok ezután is le-
szálltak a Nyugati pályaudvaron, hogy magyar királlyá koronáztassák magukat, és az egyenru-
hák utolsó hitleri modelljei is átvonultak a hadiszerencsét keresve. 

Én is a Nyugati pályaudvaron szálltam le, de nem kerestem semmit. A magyarok látványa, akik 
védelmezték gabonájukat, nemzeti szellemüket, ábrándos nemzeti hagyományaikat; és akkor is 
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megvilágíto�ák városaikat, amikor egész Európa sötétbe borult; mondván, hogy ők senkivel sem 
állnak háborúban, akkor, amikor mégis kénytelenek voltak mindenkinek hadat üzenni; akik ak-
kor is megesküdtek arra, hogy boldogok, amikor ennek ellenkezője mia� remegtek – mindez a
szükségesnél is jobban elkeseríte�, és felte�em magamnak a kérdést: vajon miért is jö�em ide?

 
Bárdossy
Bárdossy biscuit15-ember volt, fehér hajkoronája ala� egy evangéliumi pásztor lágy arcvonásai-
val. Valóban bátorság kell egy ilyen ember felakasztásához. Hogyan lehete� ezt a derűs és jósá-
gos arcot kötélcsomóba helyezni? Mégis minden gond nélkül megölték őt. Halála elő� állítólag 
ezeket mondta: „Hogy hazám megszabadulhasson ezektől a gazfickóktól!”

Még ha nem mondta is ezeket a szavakat, Bárdossy egész életét annak szentelte, hogy or-
szágát jól szolgálja, és megszabadítsa a gazfickóktól. Utánozha�a volna Teleki gesztusát, de 
a miniszterelnökök nem tehetik mindig ezt. Ugyanúgy szere�e Magyarországot, mint Teleki, 
de tudta, hogy országának, amikor belefárad a Habsburg- és németellenes hősi gesztusokba, 
szüksége van a legnépesebb nyugati szomszédjára, azért is, hogy védekezzék a déli és keleti 
szláv fenyegetéssel szemben. 

Amikor megérkeztem, Bárdossy elmagyarázta, hogy a magyar nép egy része, akiket – nem 
találván megfelelő politikai kifejezést – „progresszíveknek” neveze�, érdeklődést tanúsíto� a
nemzetiszocialista program szociális tézisei iránt, szembehelyezkedve az ezekkel szemben álló 
földbirtokos arisztokráciával és zsidó burzsoáziával. Mint minden magyar, Bárdossy sem sze-
re�e a németeket, de mint minden bölcs magyar, úgy vélte, hogy az elvi németellenességnek 
gyakorlati egyetértéssel kell párosulnia, amint az elmúlt századokban is a hasonló jellegű Habs-
burg-ellenesség Magyarországot a Habsburg-uralom alá és a velük való együ�működéshez ve-
ze�e. E megoldáson kívül nincs más, mint az összeomlás vagy a szlávok! 

Bárdossyt 1946-ban azért végezték ki, mert hadat üzent Oroszországnak. Amikor 1942 telén 
az első látogatásomat te�em nála, kĳelente�e: „Nem maradhatok sokáig miniszterelnök, mivel 
kénytelen vagyok azt a népszerűtlen politikát folytatni, amely ellen Magyarország már néhány 
évszázada tiltakozik, mert nincs is más. Mit tudnék tenni Hitler ellen olyat, amit még nem pró-
báltak ki a Habsburgok ellen? És milyenek lennének ennek következményei?”

Amikor ezeket a szavakat Bárdosy kimondta, a jórészt a Habsburgok által kineveze� magyar
arisztokrácia köpdöste a németeket; a zsidó burzsoáziát viszont – jó okkal – megrémiszte�e a
fajgyűlölet. A magyar burzsoáziát – szintén jó okkal – aggaszto�a a sonkára váró német me-
tafizika; a parasztok semmire sem gondoltak; a magyarokkal szövetséges, német származású 
(sváb) népesség nagy része reakciósnak nevezte azokat az arisztokratákat és polgárokat, akik 
elvete�ék a Habsburg-németséget az ő modern, nemzetiszocialista reinkarnációjában.

Ugyanazok az okok, amelyek később Bárdossy kivégzéséhez veze�ek, nem te�ék lehető-
vé, hogy megtartsa miniszterelnökségét. Eléggé hosszú ideig volt azonban az, hogy ebben a 
clergymanben16 felfedezzük a mélységes aggodalmat, vagy ha tetszik, országa tragédiáját, amely 
az ő halálához is vezete�. Teleki pisztolylövése láthatóan romantikusabb volt, de Bárdossy elíté-
lését is a történelem egy fejezetének halálos vége köve�e: a németek után jö�ek a szlávok. 

Bárdossy azt is mondta nekem: „Az Úristen (ez nem a bizánci Isten) minket szembehelyeze�
(nem azt mondta »közel«, hanem, hogy »szembe«) Hitlerrel. Amikor a németek kérnek tőlem 
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valamit, én mindig annak negyedét adom: ha határozo�an visszautasítanám őket, akkor elven-
nék az egészet, ami rosszabb lenne.”

Teleki pisztolylövése és Bárdossy halála a magyar történelem morálját képezik, vagyis a tör-
ténelmi morál hiányát. A legújabb magyar tradíció halálra ítéli a hadat üzenőt, mint amilyen 
Tisza vagy Bárdossy volt. 

Bárdossy karrierdiplomata volt, de felhagyo� a hozzája hasonlók zsargonjával, és a hazája 
sorsáért aggódó politikus hangsúlyait te�e magáévá. Megfigyelhe�em arra irányuló, hasztalan 
kísérleteit, hogy meggyőzze honfitársait: egy bátor és veszélyeztete� nemzet életének meghosz-
szabbítása érdekében próbáljanak történelmileg és méltóan alkalmazkodni a német metafiziká-
hoz, mohósághoz és irrealitáshoz.

Ezt a törekvést még erőszakosabban képviselte Imrédy, akinek a nyaka köré az oroszok szin-
tén kötelet kötö�ek.

Miközben Bárdossy hozzám beszélt, a Vár hatalmas ablakai visszatükrözték nemes arcélét és 
az egész Budapestet, azt lehet mondani, hogy az egész Magyarországot, mert fővárosa valójá-
ban visszatükrözi ezt a kedves országot. Megtartóztatom magamat az irodalmiaskodástól, mert 
ez talán könnyű lenne, de Bárdossy sorsa tiltja. Szeretném azonban megkérdezni hóhérjától, 
amennyiben magyar volt: mit te� volna Bárdossy helye� 1941-ben? És mit te�ek volna az arisz-
tokraták és a burzsujok, akik köptek a németekre? Ez egy olyan misztérium, amelyet sohasem 
oldhatnak meg az akasztások.

Az egyik Esterházy gróf ezeket magyarázta nekem: „Mi a Magyarországra menekült Habs-
burg-Ausztria képviselői vagyunk, és gyűlöljük a nácizmust, mert nemesek is vagyunk!”

„És a főhercegek? – kérdeztem – Az utolsó magyarországi Habsburgok csaknem teljesen 
nácik!”

A gróf így válaszolt: „Ezek a Habsburgok magyarok!”
„De a vérük német!”
„Igen, de magyarul gondolkoznak!”
Mindez olyan komolyan hangzo� el, mintha ez lenne a boldogtalanság fő forrása.

A főhercegek
Mit gondol egy venezuelai17 egy Habsburg főhercegről?
Mit képzel egy Vancouverből jö� kanadai egy olyan úrról, aki magában hordja V. Károly vagy 
Mária Terézia vérét, tout court18 Ferenc Józsefnek19 nevezve magát, és egy Toson d’Oro nevű 
gömbölyű csillagképet hord a nyakában, továbbá egy olyan hadsereg marsalli egyenruháját 
viseli, amely évszázadokon keresztül harcolt elődeivel, de 1918-ban abbahagyta?

Két éven keresztül legeltethe�em szemeimet ezeken a legendás személyiségeken, nagy 
tisztele�el hallgatva beszédeiket. Meghajoltam jelenlétükben, önkívületbe esve ajakuk lá�án, 
amelyek prototípusai Coello és Velasquez képein láthatók a bécsi múzeumban vagy a madridi 
Pradóban. Nem tudtam betelni látványukkal, igyekezvén átélni egy venezuelai benyomásait, 
amikor meglátja ezeket a bizarr személyeket, egy különös kíséret mély tiszteletétől övezve a 
nagy európai folyó partján.

És a venezuelai képzeletében minden korábbit felülmúl, amikor egy hatalmas, gyöngyök 
boríto�a, bronzszínű gorillát lát kiszállni egy özönvíz elő�i autóból, félig katonatisztekből, 



176 Külügyi Szemle

Réti György

félig vadászokból álló stáb kíséretében. A közönség egy kicsit szórakozo�an, de felismeri őt. 
A venezuelai megkérdezi, hogy ki ő. Azt a választ kapja, hogy Augusta főhercegnő, Ferenc 
József felesége, akinek apja egy Wi�elsbach.

„És miért ez a felhajtás? – kérdezi a venezuelai. – Talán ő a királynő?”
„Nem – hangzik a válasz. – Ő a főhercegnő!”
Kevéssel később a venezuelai egy másik főhercegnőt is felfedez: barna, magas és szép, mint-

egy tíz gyermek kíséretében. Valamennyiüket népi hódolat veszi körül. A hölgy Anna főher-
cegnő, akinek vélelmeze� atyja nem más, mint Saxonia királya, valódi apja viszont egy olasz 
muzsikus. A venezuelai újból csodálkozik! „Egy másik királynő?” – kérdezi. Megmagyarázzák 
neki, hogy Budapesten senki sem uralkodik, és hogy Magyarország koronája egy kriptában van, 
továbbá hogy ezeket a személyeket vérük és nevük mia� tisztelik.

A venezuelai talál másokat is: találkozik Albrecht főherceggel is, aki fiatal és szőke. Elma-
gyarázzák neki, hogy mást se tesz, mint a feleségeit cserélgeti. Most éppen a harmadiknál, egy 
tanítónőnél tart. Mindenki szomorú emia�, és remélik, hogy hamarosan lecseréli őt egy herceg-
nővel. Albrecht főherceg vonásai szabályosak. A venezuelainak bizalmasan elmondják, hogy 
rendkívüli családjának sajátos vonása a duzzadt alsó ajak. Szerencsére tábornoki egyenruhában 
van, mert mindjárt utána megérkezik egy polgári ruhás, nagy testű főherceg, Ferenc József fia:
József Ferenc. Neki is duzzadt ajka van, ami megerősíti a venezuelai információit, akit már szen-
vedélyesen érdekelnek e nemes fajú család leszármazo�ainak hibrid vonásai.

A venezuelai elsiete� érzelmeit felcserélem a szakértő rafinált következtetéseivel. Végül is 
megszere�em ezt a családot, de mindenekelő� azt a népet, amely csupán lovagias gesztusként 
fize�e a pekingi kutyusoknak eme gyűjteményét – hódolva nekik és eltartva őket – annak a 
dinasztiának az unokáit, amely ellen örökké lázadozo�, és amelynek ereiben egyetlen cseppnyi 
magyar vér sem folyt.

Ezek a főhercegek pompás palotákban és villákban éltek. Ferenc József, az első közülük, 
egyenesen a királyi palota egyik szárnyában lako�, két lépésre Horthy kormányzótól, akivel a 
szakértők számára örömet okozó bonyolult protokolláris rendszert alakíto� ki. Ferenc József 
rokonszenves és jóindulatú herceg volt, sötétkék zakóban, marsallbo�al a kezében és királyi 
vonásokkal az arcán. Az 1915-ös háborúban egy hadsereget vezényelt az olaszok ellen, majd 
könyvében dicsérte ellenfeleinek érdemeit. Ez a részlet természetesen kiválto�a Mussolini sze-
retetét iránta, aki gyakran érdeklődö� egészsége felől. Beszélgetéseim Ferenc Józseffel mindig
Mussolinival kezdődtek és végződtek, aki annak a Magyarországnak a nagy védelmezője volt, 
amelyet soha nem láto�, és ahol 1943-ig közszeretetnek örvende�. Amikor a diktátor megbu-
ko�, és a németekkel maradt, a szimpátiák csökkentek, hiszen minden nép lovagiassága csak 
egy bizonyos pontig tart.

Horthy
Magyarország dinasztikus és lovagias ellentmondásai csak tovább bonyolódtak Horthy mia�,
aki királyként élt és tevékenykede� a királyi palotában, és magát régensnek, valamint kormány-
zónak nevezte�e. A főhercegek tisztelték őt, mert ez a rigorózus és népszerű admirális (aki ko-
rábban összeütközésbe került rokonukkal, VI. Károllyal20, Magyarország utolsó királyával) vált 
Szent István koronájának megválaszto� őrévé, amíg ők csupán nevük, alsó ajkuk és a magyarok 
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lojális érzelmei mia� érdemeltek említést. Természetesen az admirális és a főhercegek ki nem 
állha�ák egymást, és amikor a nyilvános szereplések alkalmából együ� voltak, a magyarok jól 
mula�ak ennek a kiváló csoportnak egymás iránti alig rejte� ellenszenve mia�, és még fizetni is
készek voltak ezért az élvezetért.

A Magyarország kormányzójával való hivatalos kapcsolataimból többféle történetet őrzök, 
amelyeket ő maga mondo� el. Az egyik, amelyet háromszor hallo�am, egy tisztről szól, aki 
lovon ment át a befagyo� Dunán. A szintén háromszor hallo� másik történet egy japán kémről 
regél, aki amerikai hadihajókon volt pincér, majd 25 évvel később az amerikai admirális a ja-
pán flo�a parancsnokaként, japán admirálisi egyenruhában lá�a viszont őt, a korábbi szolgáját. 
A harmadik egy a XIV. Lajos korából származó francia térképről szól, amely egész Erdélyt Ma-
gyarország részeként tünteti fel. 

Horthy kormányzó mindezt venetói dialektusban mesélte el nekem, amely az általa beszélt 
olasz nyelv volt. Egy adriai tengerész dialektusával beszélt és az érdemérmekkel boríto� majd-
nem király meggondolatlan folyékonyságával. Olykor németül fejezte be történeteit, egy Habs-
burg-tiszt németségével, lágy bécsi akcentussal, amelyből annyira kiérződö� a magyar nyelv,
hogy inkább magyarul beszélő bécsinek tűnt.

A kormányzó nem szere�e a németeket, és azt az általános magyar nézetet képviselte, mi-
szerint Hitlert az ördögbe kellene küldeni (csak nem volt kivel helye�esíteni). Tengerészként 
szere�e az angolokat, és amikor németek látoga�ák meg, az angolok és szászok hasonlóságától 
becsapva, olykor a brit tengerészek hőste�eiről mesélt történeteket, amelyeket szász eredetű 
közönsége nem nagyon értékelt. 

Védelmezte a zsidókat, és imádta fiait, elannyira, hogy az elsőszülö�et a saját utódjává jelölte 
ki, amivel felháborodást válto� ki a Habsburg-csoport, sok magyar és minden német részéről. 
Katonai múltja elsősorban az olaszok elleni tengeri csatákból állt. Ezekről számos újabb venetói 
dialektusban előado� történetecskéje volt, amelyek – ha nem is jellemezte őket riválisának, a 
pesti Ferenc Józsefnek a lelkesedése – kiválto�ák rokonszenvünket. 

Amikor hivatalos apologétái kénytelenek voltak elmesélni az osztrák–magyar admirális ten-
geri hőste�eit, sajnálatos módon föllelkesedtek, elfelejtve azt, hogy az olaszok immár szívbéli 
szövetségeseik. És mivel – mint minden totalitárius és lovagi rezsimben – az admirális hőste�eit
a lehető leggyakrabban adták elő, gyakran kényszerültem az újságok böngészésére és diszkrét 
lépések megtételére, hogy az admirálist dicsőítő jelzők ne lépjék túl szövetségünk kereteit,21 a ka-
tonai becsületet és Mussolini érzékenységét, aki köztudo�an nagyon ügyelt ezekre a dolgokra. 

Az admirális ismert politikai múltját a következő szavakkal lehet röviden összefoglalni: a 
kommunizmus felszámolására és a Habsburgok egyidejű visszatérésére irányuló programból 
csak az elő részt segíte�e elő. A második részt illetően hagyta, hogy a Szövetségesek – eltávolít-
va Habsburg Károlyt Szent István koronájától – fokozatosan elfogadják őt, az osztrák–magyar 
admirálist a korona őreként, hogy az ne kerüljön újból a korábbi császár fejére. 

Az admirális egy fehér lovat szerze� be abból a célból, hogy azon vonuljon be azokba a 
magyar városokba, amelyeket Románia és Szlovákia ado� vissza Magyarországnak a bécsi 
Belvedere-palotában elfogado� döntés alapján. Minél inkább királynak érezte magát, és minél 
inkább neheztelt a németekre, annál inkább tudta, hogy ez a ló kemény német akadályokba fog 
ütközni, olyan drabális csendőrökbe, akik korlátozzák majd zabadagjait.
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Horthy nem szere�e Ribbentropot és az Örökkévalót idéző gesztusait. Hitlert is csak Sztá-
lingrádig viselte el, ezután őt is meggyűlölte, mivel lekezelően viselkede� vele, és egyre inkább 
támoga�a a sváb Volksdeutsche22 pángermán mozgolódásait, Imrédy és Szálalsi (sic!) nácibarát 
irányzatát és Bárdossynak a magyar–német szövetségre irányuló politikáját.

Horthy fehér lova, a romantikus és tradicionális Magyarországgal, vagyis az arisztokratákkal 
és a nagyburzsoáziával együ� lázadozo�. Mindahányszor Horthyt lá�am, szidta a németeket. 
Úgy vélte, hogy egy olasszal szemben nem tehet mást. Egyetérte�em vele a német jellemre 
vonatkozó értékelésében, de magamban felte�em a kérdést: ki más védelmezné meg Magyar-
országot a szlávoktól? Ezek a kérdések megválaszolatlanul maradtak. Horthy addig machinált, 
amíg lerombolta a szövetséget Németországgal! 

Magyarországi tartózkodásom során részt ve�em az admirális számos fehér lovas parádéján, 
amelyek párhuzamosak voltak a német katonai bajokkal. Amint híre kelt egy német vereségnek, 
meg lehete� esküdni rá, hogy Horthy küld egy üzenetet Svájcba vagy Konstantinápolyba, hogy 
tudassa az angolokkal: a magyarok várják őket. Végezetül még a szovjeteknek is küldö� üze-
netet, akik, ha Budapesten találták volna Horthyt, ugyanazt a sorsot szánták volna neki, mint 
Bárdossynak. Amikor a németek 1944 márciusában23 Skorzenyvel elrabolták Horthyt, akaratla-
nul is megmente�ék az életét.

Ennek a népnek a története így a seminolai indiánokéhoz hasonlít: másról sem szól, mint 
kötélről, szappanról, fegyverekről, gyűlöletről és árulásról. Európai megmaradása ugyanolyan 
nehézzé vált, mint Árpád idején, vagyis a Duna-völgyében történt első letelepedésükkor. Né-
hány év múlva az amerikai filmrendezők a magyarok tiszteletre méltó történetét ugyanazzal a 
könnyedséggel mutathatják majd be, mint ahogy ezt a Vadnyuga�al te�ék.

Kállay
Úgy tűnt, hogy Kállay egyenesen Árpádtól származo�, vagy az első magyarok egyikétől, aki 
kiugró pofacsontokkal, hozzánőve apró lovához, kezéből ernyőt formálva tanulmányozta a 
nyugati Nap meghódításának lehetőségét. Amikor Bárdossy átengedte neki a miniszterelnöki 
és külügyminiszteri posztokat, zubbonyban lá�am megjelenni ezt a tiszteletre méltó mongolt, 
ugyanazoknál az ablakoknál amelyekbe befért egész Budapest. Kállay Horthy barátja volt, és 
Bethlen lelki gyermeke. Ez utóbbi kálvinista és erdélyi gróf, volt miniszterelnök, aki elsőként 
választo�a szövetségesül Itáliát, és veze�e a németellenes politika magyar szárnyát.

Kállay még azt a negyed részt is megtagadta a németektől, amelyet Bárdossy kénytelen volt 
átengedni (hogy ne kelljen az egészet odaadni), de félreveze�e őket, megígérve nekik az egé-
szet, amit kértek.

Az ázsiai géniusznak ez a megnyilvánulása eleinte zavarta, később végleg rosszkedvre han-
golta a németeket.

Kállay nem félt tőlük. Azt hi�e, hogy az utolsó percben fel tud pa�anni kis lovára, elfutva a 
gót haragtól országa sík pusztái felé. Lovacskája azonban ugyanazokba az akadályokba ütkö-
zö�, mint a kormányzó fehér lova, így együ� törték el lábukat.

Ahogy Bárdossy igyekeze� alkalmazkodni a német spekulációk fordulataihoz, Kállay ugyan-
úgy semmibe ve�e ezeket. Nem Lao-ce volt, hanem az ártatlan Ázsia Konfuciusa. Horthy fel-
hatalmazta Kállayt, hogy kivonja magát a német befolyás alól, ő pedig ezt elköteleze�en te�e, a 
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németek szeme lá�ára. Ez egy mindenki által felismert manőver volt, amely a második doni csata 
után konkretizálódo�, amelyben a magyarok ugyanolyan vereséget szenvedtek, mint az olaszok.

Kállay fegyverszüneti kísérletei a szövetségesekkel, soha nem képeztek titkot elő�em. Nem
azért, mert bízo� bennem, hanem mert az ő ázsiai géniusza különleges jellegű volt, mintha 
Pulcinella titkát valósíto�a volna meg.24 Ezekről rendszeresen jelente�em Rómának, felhasznál-
va azokat az összeszede� információkat, amelyeket maguk a magyarok határozo�an tagadtak.

Ulain Revitsky25, Kállay egyik munkatársa különösen elkötelezte magát Magyarországnak a 
tengellyel történő szakítása melle�. Nagyhangú és páváskodó személy volt, aki a magyar „sacro 
egoizmust” hirdető beszédeket mondo�, és cikkeket írt, amelyek mérföldnyi távolságban szag-
lo�ak a különbéke javaslatától, olyannyira, hogy a németek nem bírták tovább, és követelték e 
derék ember fejét.

Kállay konzul26 ugyanannak a kialakulását látha�a Magyarországon, amin már az olaszok 
is gondolkodtak: a nemzetiszocializmus határozo� elutasítását, a totális háborúval való nyílt 
szembenállást és az első biztatásokat a háborúból való kilépésre.

1942 végén összefoglaltam a Kállay-kormánnyal kapcsolatos kutatásaimat és tapasztalataimat. 
Levélben küldtem el Cianónak, igyekezvén tréfás és személytelen modorban fogalmazni, hogy 
elkerüljem a legfontosabb olvasó (azaz Mussolini) tendenciózus értelmezését, miszerint magyar 
szövetségeseink meglehetősen kevéssé taktikus módon tárgyalnak, és ha minden baráti harcostár-
sunk egyensúlyozni próbál az angolszászok irányába, nem érte�em, hogy akkor miért éppen mi, 
olaszok nem tehetjük meg elegánsan és civilizáltan ugyanezt (legalább tájékozódási céllal). 

Felhívtam tehát Ciano figyelmét, aki nagy szimpátiával viseltete� Magyarország iránt, és hi-
vatkoztam a hasonló jelzésekre, amelyek ebben az időben a Balkánról érkeztek.

Követ dobtam tehát a tóba, és vártam a hatást. Cianónak természetesen tetsze� az óvatos 
hint27, de Mussolinié volt a döntő szó. Jó arcot vágo� javaslatomhoz, mivel nem annak a le-
hetőségét vázoltam fel, hogy a háború kellős közepén hagyjuk cserben Németországot, sötét 
semleges közvetítőkre bízva Itália sorsát. Ehelye� annak lehetőségéről szóltam, hogy irányítsuk 
a magyar akciót, és megfontoltan nézzünk körül. Elképzeltem, hogy Ciano ezeket mondta neki 
ekkor: „Különösen, ha olyan valaki adja ezt a tanácsot, mint amilyen Anfuso…!” 

Levelemet megelőzte bukaresti kollégám javaslata, akit Mihai Antonescu28 környékeze�
meg, és akit a törökökhöz akartak küldeni.

Ciano azt táviratozta, hogy a Duce nagyra értékelte írásomat. Engem ez meglepe�, és vártam, 
hogy Róma pontosítást kér, majd utasít, hogy nyíltan kérdezzem meg a magyarokat. Ez lehetővé 
te�e volna számára, hogy „megnyissam Kállay szívét”, és nagyobb óvatosságra biztassam a ma-
gyarokat, és később talán azt is, hogy a németek reakcióját is kipróbáljuk. 

A román javaslat, amely az enyémmel egyidejűleg érkeze� Rómába, határozo�abb mivolta
mia� habozásra készte�e Mussolinit. A bukaresti kollégám, Bova-Scoppa által megküldö� ja-
vaslatról írásban kértem tájékoztatást, de ez nem érkeze� meg. A román és a magyar javaslatot 
egyaránt megvizsgálták. Az előbbit maga Mihai Antonescu pártolta, aki később személyesen 
utazo� Itáliába, hogy tájékoztassa róla Mussolinit.

Ami Kállayt illeti, ő nem tárta fel virtuóz lépéseit Bern és Konstantinápoly irányába, azért 
sem, mert nem voltam felhatalmazva rá, hogy megkérdezzem erről. Sőt amikor célzást te�em
neki, ügyesen másra irányíto�a a szót.
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1943 áprilisában elkísértem Kállayt Rómába. Ciano nem volt már külügyminiszter, de ő 
azért meglátoga�a, és izgalomba jö�ek: annyi rosszat mondtak egymásnak a németekről, hogy 
Kállay úgy beszélt erről a találkozóról, mint valami szerelmes éjszakáról. Mussolinit illetően 
Kállay visszafogo� volt: az olasz szövetséges Treue29-ja nem tetsze� neki, vagy legalábbis nem 
vizsgálta ugyanazzal a mélységgel, amellyel az angol–amerikai szövetségesekkel való kontak-
tusokat kereste. Minden virtus tönkretehető, ha nem megfelelően kezelik: Kállay nem mutato�
gyakorlo�ságot abban, hogy cselt vessen Mussolini hűségének. A pápáról, akit Mussolini után 
látogato� meg, már jobb véleménye volt. Vele is az odavaló szavakat válto�a a számító német 
démonról és annak gyógyíthatatlan hibáiról. Ez az, amit politikacsinálásnak nevezünk: együ�
harcolni egy szövetségessel, majd a maga által választo� sorsára hagyni! Magyarország történe-
te egy kicsit a miénk is: talán ezért voltunk szövetségesek. A Treue nélkül a mongol megegyeze�
volna a romagnolival.30 Talán csak nem érte�ek szót egymással! 

Mindenesetre Kállay mostanában Itáliában telel, és biztonságban van, a szegény Bárdossy 
viszont a közismert módon végezte.

Szent István koronája
A misztikus, közismert történetű, a bélyegeken is látható kincs az, amely a magyarokat a föld-
höz, az éghez és Európához köti. Nem tudom, hogy most hol van, az én időmben egy kriptában 
volt, amely egyben páncélszekrényként és szentélyként is szolgált. Szimbolikusan egy őrgrófok-
ból, miniszterekből és tábornokokból álló Tanács őrizte, és csak azért muta�ák be, hogy imádni 
lehessen. VI. Károly után senki sem te�e fel a fejére. Horthy szere�e volna, de tudta, hogy ez
nem lehetséges. A főhercegek is sokat gondoltak rá: Ferenc József, de különösen Albrecht, aki 
a nagyravágyó főhercegnő, Isabella fia volt. Számos tiltás akadályozta a korona öröklését: a 
Habsburgok Horthynak, a versailles-i szövetségesek pedig (különösen Itália) a Habsburgoknak 
tilto�ák meg. A magyar legitimisták kizárták Horthyt és a főhercegeket. Így a korona, de leg-
alábbis annak szentélye Sztálin küldö�ének, Rákosinak a kezébe került. Nem lehet tudni, hogy 
ez utóbbi felékesíti-e magát vele: az osztályok és az állam megszüntetését megelőző időszakra 
Marx nem számolt koronázási szertartásokkal, ezért lehet, hogy a korona o� marad, ahol van.

Ez a kincs azonban egyet jelent a magyar állammal, ezért szovjet részről e kérdés megérde-
melne egy alapos vizsgálatot.

A magyarok nagyon hozzánő�ek a bizánci ötvösművészetnek e művéhez, amely révén 
Európához kötődtek, elfeledve mongol voltukat. A koronával összhangban létrehoztak egy 
olyan államigazgatást, amelyet a Habsburgok is felhasználtak; a nyers, de bátor katonákból 
álló hadsereget, továbbá a teokratikus államjogot. Mindennek szellemében hatalmukat kiter-
jeszte�ék olyan területekre, amelyeken magyarok nem éltek, és talán még Árpád sem álmodo�
meghódításukról, midőn megérkeze� Európába.

Ez egy imperialista kincs, amellyel Magyarország menetel: Szent István olyan, mint Szent 
Lajos, a hódító szent, de csak harcos leszármazo�ai akaratából.

„Venezuelaim” nem tudja majd azonnal megérteni, hogy mit is jelent Szent István koroná-
ja: ez egy kimondo�an európai emóció, amely csak fokozatosan hódít meg valakit. Különböző 
időkben kétszer voltam Magyarországon, csaknem négy évig, és csak most értem meg, hogy ez 
a kincs, a maga ezoterikus és nemzeti mivoltában mágikus ügy.
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Egy amerikait, aki az első világháború után pénzügyi szakértőként nagy szolgálatokat te� Ma-
gyarországnak, küldetése végén fogadta Horthy. A kormányzó megkérdezte, mit adhatna neki, 
hogy kifejezze országa háláját. Az amerikai, elnézését kérve bátorságáért, azt válaszolta, hogy 
szeretné látni Szent István koronáját. Horthy csóválta a fejét, ugyanis soha nem számíto� arra,
hogy ilyesmit „látni lehet”… Egyedül nem adhato� engedélyt, össze kelle� hívnia a Koronataná-
csot, amely hosszan tárgyalta a kérdést, majd – figyelembe véve az amerikai szolgálatait – testü-
letileg és a legnagyobb pompával elkísérte az USA állampolgárát a korona kriptájához, számos 
leopárdbőrbe öltözö� őr kíséretében. Miután az ajtó kinyílt, az amerikai megbámulta a kincset, 
és amikor betelt látványával, majd leese� az álla. A korona egy szomorú és antik fémtárgy volt, 
amelyre őrei nem néztek, vagy nem is mertek nézni. Az amerikai, aki nem volt buta ember, ekkor 
érte�e meg, hogy a koronát nem a szemmel kell nézni. Visszaemlékeze� a kormányzó zavará-
ra, és amikor kĳuto� a szabadba, ezeket mondta az őt körülvevő hallgatag és magukba merülő 
méltóságos uraknak: „I know now… The Crown was not there… The Cown is Hungary and you…”31 

Amivel a méltóságok egyetérte�ek, és örültek, hogy az amerikai végre „meglátha�a” a koronát.
Szent István koronája olyan európai misztérium, amelyhez közel voltam, és mivel sokat fog-

lalkoztam lehetséges elhelyezésével és az iránta való vágyakozással, így tudatlan és plebejus 
nagyképűséggel akár múltam egy részének tekinthetem.

A legkomolyabb eset az volt, amikor utoljára foglalkoztam vele.
1942 augusztusában, egy légi baleset következtében elhunyt Horthy elsőszülö� fia, István, 

akit apja egy kimunkált és ünnepélyes procedúrával a parlament mindkét házával Magyaror-
szág kormányzóhelye�esének, azaz az ő utódjának fogadtato� el.

A kinevezés ellenzésre talált Bárdossynál, a főherecegeknél, O�ó követőinél és last but not 
least32 a németek is határozo�an akadályozták. A fiatalember temetése királyi pompával tör-
tént: Ciano és Ribbentrop is eljö�, hogy képviseljék a Tengelyt. A halo�i tort a Minisztertanács 
szalonjaiban tarto�ák, amelynek teraszáról jól látható volt a hatalmas reflektorok által meg-
világíto� magyar Parlament épülete (a brit Parlament finn-ugor mása). I� ravatalozták fel a 
kormányzóhelye�es hol�estét. Cianóhoz odalépe� Kánya volt külügyminiszter, aki az ország 
leginkább németellenes erőinek a képviselője volt. Közölte: Kállay felhatalmazta őt arra, hogy 
felajánlja Mussolininak annak lehetőségét, hogy Szent István koronáját III. Viktor Emanuel kap-
ja meg, létrehozva a királyságok perszonális unióját.33

Könnyű elképzelni, milyen lendüle�el vete�e magát Ciano Szent István koronájára. Eltekint-
ve annak gondolatától, hogy egy legendás koronával térhet vissza Rómába, a javaslat legvon-
zóbb része az volt, hogy a németek kárára fogadták volna el, akiknek egy ilyen unió, megtoldva 
a horvát koronával, amelyet már korábban egy másik Savojai kapo� meg, egy olyan blokk lét-
rehozását jelenthe�e, amely potenciálisan független le� volna a német befolyású Európától, és 
később szembeszállhato� volna vele.

És miközben a budai Vár széles sétányán sétáltam Cianóval, a tisztele�udó, de ironikus ma-
gyarok által körülve� Ribbentrop szeme lá�ára odasúgta nekem: „Ha ismerné a fogást, amelyet 
Szent Istvánnal készítünk neki!” Azt hiszem, hogy Szent István soha nem számolt azzal, hogy 
egyszer fogást jelenthet Ribbentrop számára!

Ciano megígérte Kányának – aki garantálta a kormányzó egyetértését –, hogy az én köz-
vetítésemmel gyors választ fog adni. Ciano a tor és a temetés végén engem is magával hívo�.



182 Külügyi Szemle

Réti György

Megérkezvén Rómába írásban, majd szóban kifejte�e Mussolininak az ajánlat kedvező voltát, 
de mielő� befejezhe�e volna, az félbeszakíto�a: „Szent István koronája tetszhet ugyan Vik-
tor Emanuelnak, de én mást sem teszek, mint hogy koronákat ajánlok neki, mégis mindig az  
a benyomásom, hogy megsértem őt. A koronák tetszenek neki, aki ajánlja őket, az viszont  
kevésbé! Ha Aosta hercege élne, számításba vehetném a dolgot, mert ő megérdemelne egy ko-
ronát… Nem számítva azt, hogy Kánya javaslatának alapját egy németellenes összeesküvés 
képezi, amelynek ismeretlen a célja, és válsághoz vezethetne a Németországgal fennálló viszo-
nyunkban.” 

A szokásos gesztusait téve még háromszor mondo� egyre határozo�abb „nemet”, majd így 
fejezte be: „A magyarok mindent kitalálnak, hogy összeveszítsenek bennünket a németekkel! És 
ha a háborút megnyerjük, meddig gondolják folytatni perszonáluniójukat Viktor Emanuellel?”

Az elutasítás mia� érze� szomorúsággal vi�em vissza Budapestre Szent István koronáját, 
amelyhez sohasem voltam és nem is leszek ilyen közel, hogy szinte már érinte�em, bár még 
sohasem lá�am.

Kánya csöndesen fogadta elutasító közlésemet. Latinul tudó öreg magyarként ezt kelle�
mondania: „Margeritas ante porcos!”34

Mindenesetre így nekem is volt egy nagyon szerény részem e misztikus kincs 
történetében!35

A finn-ugor politika
Nem te�em eléggé világossá, hogy a Tengelynek a Szovjetunió elleni háborúja ala� hogyan állt 
meg a magyar határon nemcsak a számító német démon, de az európai nyomor is.

Sztálingrád után a hitleri katonai vállalkozás náci csalássá (Nazischwindellé) változo�. A be-
csapo�ak haragos áriákat zengtek, és az egész nácista Európában súlyos vádak hangzo�ak el: a
németek ugyanis kiszélesíte�ék a koncentrációs táborok szögesdrótjait. Az olaszok a következő 
júliusban elhagyták, vagyis összetörték a Tengelyt, a magyarok pedig már a háborúba lépésük 
első napja óta becsukták a szemüket, hogy ne tudják, mi történik. Budapest büszke helyesbítései 
minden katonai jelentést a bukolikus magyar Alföld nyelvére fordíto�ak le. Amikor a magyar
kormány kénytelen volt hadat üzenni az Egyesült Államoknak, a magyarok azt mondták, hogy 
ez nem igaz. Maguk közö� hozzáfűzték, hogy ez egy katasztrófa volt. A magyar arisztokraták 
igyekeztek az eseményt jeles, torokhangú angolságukkal kommentálni, ami hivatva le� volna
őket eszmeileg az angol–amerikai oldalra állítani, és az angolszász közösségbe sorolni. Ezek 
az angolt megközelítőleg és barbár módon beszélő arisztokraták képezték az igazi ötödik brit 
hadoszlopot. A háború ala� Rómában is hallo�am ezt az akcentust, az ötödik hadoszlopnak ezt 
a madárcsicsergését.

A „haladóknak” vagy németbarátoknak neveze�ek (a sváb származású magyarok, Szálasi 
pártjának zöldingesei, Bárdossy és Imrédy politikai barátai, valamint a hadsereg egy ré-
sze) csak 1944 tavaszán jö�ek, Horthy eltávolítása után, a németek révén kerültek hatalomra.  
Addig befolyásukat visszatarto�a Horthy tekintélye, Kállay és Bethlen túlsúlya, vagyis az az 
irányzat, amely Magyarországot Itáliával szövetségben kívánta látni. Akarták a német támogatást 
a szlávokkal szemben, az 1914-es határok visszaállítását, a nyugati hatalmak barátságát, valamint 
a hitleri Németországgal való, egy lábon álló, nem túlságosan elkötelező, kölcsönös szolidaritást. 
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Mindez túl sok egy se nem szláv, se nem német ország számára. Horthy, Kállay és Bethlen 
finn-ugor politikát akartak csinálni Európában. Amint már leírtam, Kállaynak megvoltak eh-
hez az ado�ságai is! Ideáljuk az volt, hogy miután visszakerültek a Magyarországtól 1919-ben 
elrabolt területek, megköszönik Mussolininak és Hitlernek ezt az ajándékot, majd határaikat 
totálisan elzárják minden metafizika, nyomor és háború elől. Így várták volna meg a világ végét: 
„mais ne bougeons pas d’onous sommes!”36 Magyarország megpróbálta alkalmazni La Fontaine 
programját, és miután lá�a, hogy az első sor megvalósíthatatlan, rátért a másodikra: „plutot 
souffrir que mourir!37” Bárdossy elküldte a magyarokat harcolni Oroszországba, akárcsak Mus-
solini te�e: „c’ést la devise des hommes”,38 de nem az Istené, hogy elkerüljék a halált! 

Rómából elutazva azt hi�em, hogy kivonhatom magamat annak az országnak a megszégye-
nítő légköréből, amely történetesen a hazám, és ahol vezetőinek nagy része a háborút annak 
reményében folyta�a, hogy el fogja veszíteni, lakossága pedig nem tudta, hogy mi lenne jobb: 
megnyerni vagy elveszíteni (és ezért megszokta, hogy állandóan szenved). Budapesten viszont 
a jövő tragédiája nagyon is érezhető volt. A mongol, a kormányzó és egy kiváló német kolléga 
körében (ez utóbbit Von Jagownak hívták, és egy alkalommal ezeket mondta: „Ha mi, németek 
elveszítjük ezt a háborút, majd megnyerjük a következőt!”) azt éreztem, hogy pontosan az 1000. 
évben vagyunk, vagy legalábbis olyan, mintha 1000-ben lennénk, mivel e korszak terrorjáról 
szóló egész későbbi propaganda kitalálásnak tűnt. Igen, pontosan 1000-ben voltam, és csak egy 
bolond gondolha�a ezt másként!

1942. november 8-án az angol–amerikaiak partra szálltak Észak-Afrikában. Azzal a szándék-
kal mentem a budapesti Külügyminisztériumba, hogy levonjuk az ebből adódó következtetése-
ket. Két személyre bíztak, mindke�őjüknek porcelánszeme, sima és rejtélyes arca volt. Sokáig 
éltem Kínában, de o� sem találkoztam soha e két személy kimunkált ázsiai korrektségével: az 
első miniszterhelye�est Ghyczynek39, a másikat Szentmiklóssynak40 hívták. Miért is jö�ek Eu-
rópába? Természetesen nem azért, hogy bátorítsanak… 

„Az önök, olaszok számára a Földközi-tengeri helyzet nem valami jól alakul…”41 – kezdte a minisz-
ter-helye�es, és föllélegze�.

„Nem – mondom én –, de az angolszászok még nem urai a Mediterráneumnak.”
„Ah, igen – folytatja Ghiczy –, úgy véli, hogy ez nem fog bekövetkezni? Közeleg az Európa elleni 

támadás.”
„A mi flo�ánk rendben van” – válaszolom.
„Ah, igen, az önök flo�ája csodálatos…” – mondja, és fellélegzik.
Ez volt Ghiczy 1942 novemberében.
A másik, Szentmiklóssy még rosszabb volt, mert olaszul beszélt, és egy magyar szájában 

az olasz jellegzetes bélyeget visel: úgy érkezik hozzád, mintha a szél szakíto�a volna ke�é.  
A hangsúlyok hol ide, hol oda esnek, gyakran pedig a levegőben maradnak.

Szentmiklóssy: „Mit tesz majd Itália a keletről és nyugatról egyaránt támadó észak-afrikai 
offenzíva esetén?”

Válaszom: A Tengely – és bizonyos mértékig az önök – tervei alapján meggyőződésem, hogy 
tartjuk majd a frontot…”

Szentmiklóssy: „Tavaszig nem kell számítanunk az angol–amerikai partraszállásra a Balká-
non. Úgy vélem azonban, hogy 1943-ban a front közeledni fog Budapesthez…”
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Én: „De hiszen eddig Észak-Afrikáról beszéltünk.”
Szentmiklóssy fájdalmasan sóhajt fel, mert úgy érzi, hogy félreérte�em őt: hiszen á�érése a 

balkáni frontra éppen az észak-afrikai front teljes megszüntetését jelente�e.
Így folytatom: „Az észak-afrikai front még nem vesze� el teljesen…”
Nagyjából elmagyarázom a dolgok állását, majd hozzáfűzöm: „Európában a helyzet kielé-

gítő.”
Szentmiklóssy úgy néz rám, mintha gúnyolódni akarnék vele, majd fürkésző tekinte�el

mondja: „A németek, a németek…” És elkezdődnek a próféciák.
Rögtön meg kell mondom, hogy valamennyi megvalósult. Keleti jóslások voltak, száz száza-

lékig bizonyosak: egyik sem volt túlzó.
A Sztálingrádot megelőző hónapokban voltunk, ez még nem a Nazischwindel időszaka, de 

olyan volt, mint annak a pénztárosnak az arca, akinek nem tetszik a csekk aláírása, mert érzi, 
hogy nincs fedezete.

1942. november 11-én, a Király Ünnepén – amikor még frissen éltek bennem a fenti szavak 
– összegyűjtö�em budapesti követségünk olasz állampolgárait. Derék olaszok voltak, mint a 
külföldön élők mindegyike, akik a távoli Haza egyenesebb és plasztikusabb képével rendelkez-
nek: mert jobban látják, hogy az hogyan háborúzik és szenved. Azokat, akik o�hon, a Hazában 
szenvednek, túlságosan is elfoglalják a saját bajaik ahhoz, hogy kollektív vagy egyenesen lírai 
módon fogják fel e bajokat. Az angol–amerikai partraszállás hírei Afrikában, Szentmiklóssy 
próféciáihoz hasonlóan világossá te�ék: Itáliát ostromolják a Mediterráneumban. Honfitársaim 
meghatódva jegyezték meg: szükségük van vigasztaló szavakra. És akkor a két ázsiai szomorú 
arca elhalványult, feledve szertartásos mosolyukat elkezdtem beszélni az olaszoknak, többé-ke-
vésbé oly módon, amit „fasiszta stílusnak” neveztek. Ma ezt a közhelyek sorozatának tekintik. 
Egyetértek ezzel, de mégis tetsze� ennek a kedves népségnek, amely jobb sorsot remélt a Hazája 
számára.

Az Eisenhower-üstökös
A kapituláció után Mussolini nekem és másoknak a következő véglegesnek tekinthető formu-
lával magyarázta az olaszok és más tengelybéli szövetségesek lelkületét az Afrikában történt 
angol–amerikai partraszállást követően: „Az antifasiszta és náciellenes reakcióknak Itáliában, 
illetve Németországban egyetlen nevük van: Eisenhower.”

A Tengelyen belül csakis a pánik határozta meg a Tengely-ellenes politikai reakciót. Ennek 
bizonyítékát lá�am megnyilvánulni Itáliában, Magyarországon és Németországban az egész 
1942-es évben, majd véglegesen kifejlődni a következő dátumok szerint: 1942 ősze – Alamein, 
1943. február – Sztálingrád. Ezt az időszakot Mussolini nevezte el „Eisenhower-üstökösnek”, 
amikor a próféták fejüket rázva nyilatkozták ki: a háború elvesze�!

E�ől kezdve a háború elvesztésétől való félelem katalizátorként szolgált a társadalmi elé-
gedetlenséghez, és az olaszok vadállati tulajdonságokat kezdtek tulajdonítani a diktátornak, 
megváltoztatva hozzá való viszonyulásukat az Európa egén átvonuló Eisenhower-üstökös 
hatására. 

A magyarok és az olaszok ebben az időben fedezték fel intim barátságukat. Arra a többség-
re gondolok, a háború ellenzőire, amely az elmúlt évek kutatásai és politikai krónikái alapján 
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mindkét országban kialakult. Elveszte�em egy kiváló pillanatot, hogy e többség egyik szószó-
lója legyek. Ugyanis még ma is azt gondolom, mint amikor objektíven leírtam kormányomnak 
Magyarország vágyait és lépéseit a megadás irányába, hogy a Szövetségesekkel való tárgyalá-
sok megkezdése bizonyosan gondviselésszerű le� volna, de csakis a németekkel való egyeztetés 
alapján és Mussolini tekintélye révén. A Tengelytől való rögtönzö� olasz, magyar vagy román 
elszakadás – az Eisenhower-üstökös hatására – ugyanolyan gyászt és károkat okozo� volna
országainkban, mint amilyenek bekövetkeztek Itáliában Badoglio meggondolatlan fegyverszü-
nete után. Ezért nem érte�em egyet azokkal a fondorlatokkal, amelyek csak a Tengely háborújá-
nak szabotálását szolgálták, és nem váltam bűnrészessé azokban a németellenes mutatványok-
ban, amelyeket később antifasisztának vagy náciellenesnek nyilváníto�ak. Azt gondoltam: még 
ha Mussolini hibázo� is, ki kell nyitni a szemét, nem pedig elősegíteni a háború elvesztését. 
Különösen azt nem tudtam elviselni, hogy miközben az emberek meghaltak érte vagy Itáliáért, 
egyesek mindent megte�ek, hogy lenullázzák, vagy ami még rosszabb, ártalmasnak nyilvánít-
sák ezeket az áldozatokat.

Amikor elszakadtam Kállaytól, Szentmiklóssytól és Ghiczytől, akik természetesen jó magyar 
hazafiaknak tarto�ák magukat, Rómába érkeztem, ahol – Ciano vagy Bastianini nevű – hasonló 
olasz hazafiakra találtam, akik aktív összeesküvőkké váltak a korábban általuk létrehozo� tár-
sadalmi rend ellen. Kállay azt akarta, hogy országát az angol–amerikaiak szállják meg, akiknek 
azután neki kelle� volna hagyniuk Szent István koronájának összes területeit. Ciano viszont azt 
szere�e volna, ha Mussolini – akinek kiválaszto� fia volt – neki hagyta volna a miniszterelnök-
séget és ezzel együ� szövetségeseinek, Hitlernek és Ribbentropnak a fejét. 

Mindez az Eisenhower-üstökös okozta pánik terméke volt. Az összeesküvők pedig – 1942-től 
kezdve, majd 1943 őszétől egyre intenzívebben – üres térben sző�ék hálójukat, maguk ellen is, a 
szövetségesek malmára hajtva a vizet Rastenburgban42, Budán vagy a Palazzo Chigiben. Nagy 
többsége azoknak, akikkel ekkor találkoztam, mást sem kérdeze�: hogyan lehet befejezni és 
elveszteni a németek háborúját? Szerintük a háború Hitler és Mussolini és néhány más szeren-
csétlen flótás magánügye volt, és nem érte�ék, hogy ők maguk hogyan estek ebbe a verembe.

Egy ideig én is azt az illúziót tápláltam, miszerint csakis a német nácik folyta�ák harcukat 
az értelem ellen, a saját oly jól ismert filozófiájuk alapján, amely letagadhatatlan, mert benne 
van Németország egész története. Később azonban felismertem, hogy az értelem elleni harc 
általános volt, még maguk a náciellenesek körében is, akik a nácizmuson és a fasizmuson belül 
vegetáltak – ez egy jól ismert és érthetetlen jelenség volt.

A Ghiczyvel és Szentmiklóssyval folytato� beszélgetéseim még szenvedélyesebben ismét-
lődtek meg Rómában. Ez érthető a dolgok ősibb és mélyebb értelmezése mia�. I� azonban
a belső összeesküvést még nagyobb virtuozitással folyta�ák, mint a színtelen Budán vagy a 
hermetikusan elzárt Rastenburgban. Hitler és Mussolini országaikban lecsaptak rájuk, mint az 
ágyúnaszád parancsnoka, akiről egy angol író regél. A parancsnok a megado� időben megjelent 
a sziget fő kikötési helyén, leado� néhány lövést a sziget fáinak irányába, majd eltávozo�. Ekkor
a vademberek előbújtak az erdőkből, és ugyanúgy folyta�ák, mint régen.

A két diktátor ugyanúgy harsogo� a rendszerüket romboló ala�omos betegség ellen, amelyet 
a burzsoázia, a kapitalizmus és még nem tudom, micsoda jelente�. Távolról sem sejte�ék, hogy 
lövéseik nem oda csapódtak, ahová kell, hanem olyan tömegekbe találtak, akik csak a rendet, a 
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békét és az igazságot akarták. Ugyanakkor a felelősök hallani sem akarták lövéseiket, és várták 
a kedvező pillanatot, hogy megszabaduljanak terhessé vált zsarnokaiktól.

Az olasz–magyar szövetség a politikán túl is elmélyült és egy közös, irracionális szándékká 
vált: a két vezető osztály azon akaratává, hogy elveszítsék előbb Németország, majd a nácizmus 
háborúját. Ezt a jelenséget nem szabad csupán az Eisenhower-üstökösnek tulajdonítani. I� csak
a külső részleteket mutathatom be, és felteszem a kérdést: rátalálok-e valaha ennek pontos kró-
nikájára, elfogadható magyarázatára, azaz alapos megírására?

A tárgyalási szándék
Roosevelt bibliai haragja a világnak két további év háborúságát jelente�e, és lehetővé te�e Orosz-
országnak, hogy végérvényesen berendezkedjen Európában. Szükséges le� volna, hogy az
Eisenhower-üstököst ne csak az általa felrobbanto� várak kísérjék, hanem a rugalmas és szakértő 
diplomaták csoportja is. Ebben az esetben a nácista Európa mindent megte� volna, hogy már 1943-
ban kapituláljon, Hitler minden szövetségesének felmorzsolásával, valamint katonai és polgári al-
kalmazo�ainak fokozatos leválasztása révén.

A tárgyalási szándék megvalósítása nagy nehézségekbe ütközö�. Mihai Antonescu, Kállay, 
Horthy, Ciano, Paasikivi és csaknem az egész Wilhelmstrasse, valamint a Wermacht parancsnok-
ságának háromnegyede mélyen fájlalta és emészte�e magát azért, mert a fegyverszüneti vagy 
békejavaslataikra a Szövetségesek a háború és a rombolások fokozásával vagy a belső szabotázsok 
veszélyes és haszontalan szervezésével válaszoltak. Mindezt köve�e a feltétel nélküli megadás 
formulája, amelyre Hitler egy másik formulával reagálhato�: inkább a halált, mint a kapitulációt!

Amennyiben Sztálingrád a Nazischwindelt jelenti, ugyanez a dátum egyú�al Roosevelt hason-
lóan elkeserede�, totális háborúját is jelzi egész Európa ellen. 

1943 márciusában Budapestről egymás után utaztam Rómába, Párizsba és Berlinbe, ahol 
nagyköveteink melle� találkozha�am Európa ezen országainak kisebb-nagyobb politikusaival 
is. Nem találtam közülük egyetlenegyet sem – le� légyen olasz, francia, német, nem is szólva 
a magyarokról –, aki a szokásos bevezető szavak után ne kérdezte volna meg tőlem: „No és 
akkor? Tárgyalgatnak? És mit tesznek az amerikaiak? Igaz, hogy Budapest és Bukarest tele van 
angol ügynökökkel? Igaz, hogy Papen felváltja Ribbentropot?”

A nácista Európa majd megfeszült a „politikacsinálásban”, azaz hogy megpróbáljon tárgyal-
ni, kontaktust találni, egyetértésre jutni. Roosevelt viszont tömeges bombázásokba kezde�. Ez
volt a legalkalmasabb pillanat arra, hogy elszigeteljék egymástól Rastenburg különböző rész-
legeit és – mellékesen – a Tengely különböző főparancsnokságait. Lehetőség volt arra, hogy 
politikai döntést hozzanak, és világosan látva Európa megoszto�ságait, eljussanak egy olyan 
békéhez, amely megakadályozta volna, hogy Európa a mostani kusza temetővé váljék. Ehelye�
az akkorra teljessé váló amerikai katonai gépezet kérlelhetetlenül köve�e azt a célt, hogy teljes-
séggel bemutassa hatékonyságát: az Eisenhower-üstökös lecsapo� a földre!

Az európaiaknak, akik tárgyalni akartak a Szövetségesekkel, nem maradt más hátra, mint az 
árulás. Így születe� az árulás: minden második európai árulóvá le�, és így jö�ek létre a törvény-
székek. Ez volt a feltétlen megadás következménye.

1943. április elején Mussolini fogado� engem. Ezt kérdezte: „Mi az igazság a magyarok állí-
tólagos különbéke-kísérleteivel kapcsolatban?”
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Kihasználtam az alkalmat, hogy elmondjam neki, amit erről tudtam: a magyarok próbálkoz-
tak minden irányban, de semmiféle végleges eredmény nem születe�. Nem az ő hibájukból, 
hanem mert a Szövetségesek nem voltak eléggé hajlékonyak, és azt akarták, hogy a magya-
rok egyedül kaparják ki a gesztenyét a tűzből. Azt vártam, hogy kifakad a magyarok ellen, de 
nem ez történt. Úgy vélte, hogy a magyaroktól és a románoktól érkező ajánlatok másodlagos 
értékűek, az egyetlen figyelemre méltó dolog egy japán közvetítés lenne a Szovjetunió felé.  
Ez azoknak az érveknek az erejével mutatná meg a helyzetet Hitlernek, amelyek közül a leg-
utolsó és legsokkolóbb Sztálingrád volt, még ha igyekeztek is hallgatni róla. 

Nem tetsze� neki az a gondolat, hogy Kállay vagy Antonescu javaslatainak közvetítőjeként 
menjen el Hitlerhez.

Ciano februártól már nem volt külügyminiszter, és nagyon megszenvedte a lefokozást: az 
apósával való szembenállása ekkorra vált nyíl�á. Ez azonban nem összeesküvés volt, hanem 
a Commedia dell’arte vígjátéka! A Szövetségesek kimaradtak ezekből a manőverekből, abból a 
megfontolásból, hogy leginkább ez segíti elő Itália kiválását a háborúból. Ciano így magára 
maradt a rosszkedvével.

Két különböző érzéssel küszködtem: egyrészt örültem annak, hogy kimaradtam ezekből a 
kétségbeejtő római játékokból; másrészt kénytelen voltam megállapítani, hogy az egyre növek-
vő rosszkedv, az összeesküvések vagy a Commedia dell’arte – a háborús illúzióvesztéssel együ�
– a legrosszabbak felé vezetnek bennünket.

Ciano lelkiállapota zavaros volt. Azt kérdeztem magamtól, ha nem hagytam volna el Rómát 
1941-ben, meg tudtam volna-e akadályozni a vágyaknak és a felháborodásnak azt a zűrzava-
rát, amely nyári zivatarként jelent meg az arcán. Már ekkor megerősíte�e kapcsolatait azokkal
a tábornokokkal, akik szövöge�ék terveiket, amelyek végül Mussolini megbuktatásához és a 
kapitulációhoz veze�ek: Carbonival43, Castellanóval44 és Ambrosióval45. Egyidejűleg megosz-
to�a Mussolini iránti sérte�ségét más személyekkel – mint például Bo�ai és Grandi46 –, akik 
nagyon megfontolt és mély gyűlöle�el viselte�ek a Diktátor iránt. Magyarországon a megadás 
és a Szövetségesek megnyerésének igényét a primitív és ösztönös etnikai bölcsesség, valamint a 
nemzeti szükségszerűség felismerése sugallta. Rómában viszont nem lehete� megérteni, hogy 
hol végződö� és hol kezdődö� a bosszú szándéka, a köpönyegforgatás vágya, az új hatalom 
szükséglete, a háború megszüntetésének akarata, a diktatúra által kiválto� fáradtság, a meg-
alázkodás és a megzsaroltság iránti epekedés. 

Mussolini tekintete ugyanolyan sötét volt, mint Görögország napjaiban,47 Ciano pillanat-
nyi barátaival titkos összejövetelekre járt, amelyek ugyanannyira voltak haszontalanok, mint 
amennyire illegálisak. A római tréfák hirtelenül kegyetlenné és szenvedélyessé váltak: azaz az 
üstökös vonult át arrafelé! 

Rómában a szereplők játékos magatartása sem tudta megszüntetni ennek a színpadnak ki-
tapinthatatlan ünnepélyességét: még a szúnyogok szokásos és teátrális zümmögése is hallható 
volt a háborús há�érben. 

A Róma és Budapest közö�i jövés-menéseim megerősíte�ék bennem azt, hogy Sztálingrád 
után Európa megére� a békére. A józan ész elleni háború azonban általánossá vált, azaz a háború 
német értelmezése áthato�a annak valamennyi részvevőjét. Hitler a konfliktus vitelének egyet-
len felhatalmazo� prófétájává vált, ami az ő előírásai és útmutatásai szerint zajlo�. Churchill
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néhány kifejezésétől eltekintve a háborús urak mindkét oldalon Hitler szavajárását használták, 
és ugyanazokba a hibákba keveredtek. A Hitler-ellenes angolszász szitkozódás ugyanolyan ki-
rekesztő hangvételű volt, mint a hitleri. A rastenburgi Sieg oder Tod48 ugyanazt a világszemléle-
tet tükrözte, mint a roosevelti Unconditional surrender.49

Mindez az angolszász és a német terminológia közö�i kegyetlen viszálykodássá változo�.
A szlávok kihasználták ezt arra, hogy Európa uraivá váljanak, a latinok pedig véres sebeiket 
nyaldosták.

Semmi mást nem lehete� tenni, mint keresni a legkisebb szenvedést. Sajnálatos módon ezek 
mindmáig folytatódnak, és nem látszik a végük: keresik a nem létező felelősöket a szenvedések 
vég nélküli folytatódásáért! 

Róma–Budapest
Az igazi és mély olasz–magyar szövetség, amelynek már nem voltam részese, abban a hallgató-
lagos és rendszertelen megállapodásban állt, hogy mindenáron el kell érni a háború végét. 

A Mussolini által óhajto� korábbi szövetség nem érzelmi politika volt, mivel a magyarok 
Itáliáról egy sor a Habsburgok által kultivált előítéletet őriztek meg, amelyek közül nem mind 
volt kedvező. A közös olasz–magyar hagyományokat fáradságos munkával keresték a középkor 
és a reneszánsz ezzel megbízo�, egészen a Dunáig elhatoló szakértői, miközben a két ország 
egyetlen valóban közös tradíciója a Risorgimento50, amely viszont Habsburg-ellenes volt. 

Látha�uk, hogy a magyarok, akiket a Habsburgok rendszeresen akasztga�ak, nagy tisztelet-
tel viszonyulnak azok jelképei, személyiségei, a korona és az adminisztráció iránt. Ez utóbbi 
Magyarország leginkább a tökéletességig fejleszte� eszköze, Habsburg-módra volt tökéletes. 
Az Österreich51 nem véletlenül jelent Keleti Birodalmat, és az osztrákok érte�ek a Keleti Biro-
dalom irányításához.

A magyarok Mussolini hatalomra kerülése elő� Ferenc József módján szere�ek bennünket, 
azaz a régi gazda módján. Amikor az olasz diktátor először hirde�e meg, hogy Magyarország-
nak vissza kell adni a régi határait, a magyarok egyszerre voltak elégede�ek és megalázo�ak:
amíg a magyar szív megtelt hálával, a régi tulajdonos megszenvedte a korábbi hűbéres jóindu-
latát, aki időközben gazdává vált. Korvin Mátyás és Kossuth hagyományainak felelevenítése, az 
olasz fegyverek szállítása gabona ellenében, az első világháború utáni olasz diplomácia sikeres 
és sikertelen akciói Magyarország jogainak helyreállítása érdekében – mindez elősegíte�e azt,
hogy Magyarország, a Habsburg-fátylat odahagyva elkezdte megismerni az olasz arculatot.

Az olasz–német szövetség újból és véglegesen összezavarta az olasz–magyar szövetség koráb-
bi értelmezését. A magyarok ugyanis sohasem tudták megérteni, hogy az olaszok, azaz hagyo-
mányos szövetségeseik a Habsburgok elleni harcban, hogyan akartak együ�működni volt uraik 
és elnyomóik fajtestvéreivel. A németek és a magyarok közö�i viszony abban a ke�ősségben áll, 
miszerint a német a magyar számára egyidejűleg úr, a civilizáció hordozója (Kulturträger), de 
elnyomó is. A magyarok sohasem érte�ék, hogy az olaszok miként léptek ebbe a kombinációba. 
Szerintük a németek az olaszok számára csakis elnyomók lehetnek, azaz ellenségek. Ezért nem 
szabad, hogy a német civilizáció érdekelje őket.

El kelle� gondolkoznom ezen a realitáson, felismerve, hogy a németek és a magyarok közö�
felesleges harmadikként jelentem meg. Az egyetlen dolog, amit tehe�em: segíteni a magyarokat 
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abban, hogy megszabaduljanak Hitler háborújától. Egyébként nagyon naiv és jelentéktelen sze-
mély voltam, amikor megpróbáltam magamat egy még lehetetlenebb vállalkozásnak szentelni, 
igyekezvén kibékíteni németeket és a magyarokat a közös ügy érdekében

Mindazt, amit i� leírtam a magyar lélek állapotáról, megtalálha�am a derék Kállay arcvo-
násain. A következő csapás nagyon kemény volt Magyarország számára: elveszte�e a Donnál 
kiváló hadosztályait, értékes utánpótlását, lóállományának nagy részét és legjobb hadianyagait. 
Kállay magán kívül volt: mindezek a halo�ak és más veszteségek Németországért vesztek oda! 
Egy olyan háborúban, amelyről senki sem akart hallani!

El kell mondanom i� egy különös esetet. Ezekben az időkben alkalmam volt olyan magyar 
tisztekkel találkozni, akik részt ve�ek a doni harcokban és a voronyezsi visszavonulásban.  
A vereségről különböző verziók terjedtek, a többség a németeket te�e felelőssé, valamennyien 
a románokat, egyesek az olaszokat, ami nagyon igazságtalan volt (amint ezt már másu� emlí-
te�em). Megint mások megrázták a vállukat, és lemondóan ezt mondták: „Nem te�ünk mást, 
mint hogy köve�ük a kormány parancsait!”

Amikor megpróbáltam megtudni, hogy mik voltak a kormány parancsai, az egyik tiszt el-
árulta, hogy egy magyar nyelvű titkos rádió arra buzdíto�a a magyar harcosokat: tegyék le a 
fegyvereket, térjenek haza, és ne harcoljanak tovább a németek melle�. Arra a megjegyzésemre, 
hogy a magyar kormány soha sem adhato� ki ehhez hasonló parancsokat, és a rádió egész 
biztosan szovjet volt, a tiszt azt válaszolta, biztos abban, hogy a rádió magyar és kormánypárti 
volt. Egy másik tiszt hozzáfűzte, hogy a megadásra buzdító beszéd Kállay hangján hangzo� el.
Néhányan csodálkoztak meglepődésemen, és megerősíte�ék: lehetséges, hogy a magyar kor-
mány ilyen manőverre szánta el magát.

Csodálkozásom 1950-ben is folytatódik.
Anélkül hogy mindezt egyenesen elmondtam volna, többször is beszéltem ennek a hihetet-

len propagandának az eredetéről és arról a lelki állapotról, amely ezt kiváltha�a. Beszéltem róla 
a minden gyanú fölö� álló Szombathelyivel, a magyar vezérkari főnökkel, Bartha honvédelmi 
miniszterrel, két „ázsiai prófétámmal” és magával Kállayval is.

Válaszuk lényege azonos volt: „Várjuk az angol–amerikai partraszállást és leszállást a Bal-
kánon. A háborút eldöntő csata Budapes�ől dél-keletre (sic!), a balatoni felvidéken fog lezaj-
lani. A magyarok i� találkoznak majd a szövetségesekkel és szabadulnak meg a németektől, 
sőt valószínűleg az oroszoktól is. Addig a napig bármilyen irányú erőfeszítés haszontalan és 
ártalmas.”

Természetesen nem mondták el nekem azt, hogy a rádióban szökésre szólíto�ák fel az álta-
luk irányíto� katonákat. Mint látható, a magyarok nem lá�ák előre Jaltát és Potsdamot, és spe-
kulatív közömbösségük nem terjedt ki annak a szörnyű körülménynek a felismeréséig, hogy az 
Egyesült Államok elnöke a hitleri nyelvezetet használja, és nem akar partra szállni a Balkánon, 
hogy ne zavarja a Kreml terveit. Mindenesetre Kállay bevete�e az évszázados németellenes 
megoldásokat, hogy elrejtse azt, amit el lehet rejteni. A németek azonban a havi lakásdíjat be-
szedők elkeserítő pontosságával jelentek meg Budapesten. Claudius, Neubacher52, von Jagow 
a bírósági végrehajtók határozo�ságával látoga�ák Budát, elkérve az elkérhetőt a magyarok-
tól, akik elrejte�ek mindent, ami elrejthető. Késlelte�ék az átadásokat, és mindenféle kifogást 
kerestek annak érdekében, hogy Magyarországon fenntarthassák legalább a látszatát annak a 
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jólétnek, amely eltávolíto�a őket a háború rémítő arculatától. Civilizált formában mi is elkér-
tük Magyarországtól azt, amit a kölcsönös gazdasági megállapodások előírtak. Az átadásban 
tapasztalható nehézségeket a németek számlájára írták mindaddig, amíg Berlin nem vált a kö-
telező magyar élelmiszer-szállítások egyetlen kedvezményeze�jévé.

E fájdalmas szállításokkal párhuzamosan a németellenes szerencsejátéknak gyakori, komp-
likált, elő�em kevéssé ismert és sötét oldalai is voltak. Ismertem az egymással szemben álló 
két csoportosulást, látoga�am is őket, kivéve a Horthy-rendszer nyílt ellenzőit, mint Szálasit 
és Imrédyt. Hozzájuk sohasem közeledtem, mert a velük való kapcsola�artást barátságtalan 
gesztusnak tekinthe�ék volna a kormányzóval szemben, akihez engem akkreditáltak. Szálasi, 
Imrédy, Bach (a Volksdeutchen vezetője) és Bárdossy voltak Németország igazi szövetségesei, 
miközben a Tengellyel közös háborút politikai ellenfeleik folyta�ák.

Az éghajlati és civilizációs különbségek hirtelen eltűntek Itália és Magyarország közö� a
közö�ük meglévő csodálatos érdekazonosság következtében. Ezt egy hatékony ellenséges dip-
lomácia jól ki tudta volna használni. Ennek azonban éppen az ellenkezője történt: a németek 
elfojto�ák a magyar összeesküvést, amely egyébként a szemük elő� folyt, éppen egy évvel ké-
sőbb, mint a hasonló olasz kísérletet. Így sem ők, sem a Szövetségesek nem tanultak belőle, mert 
lelkük annyira el volt telve a háború végsőkig való folytatásának szükségességével, az önkény-
uralmi vagy német receptek alapján.

A háború így pusztán biológiai üggyé degradálódo�: mindenki egyetérte� azzal, hogy be
kell fejezni, ugyanakkor mindenki el volt bűvölve tőle, és senki sem volt képes visszatartani 
kiszélesedését. És mivel az én kötelességem az Emlékiratok megírása, azaz a megtörtént ese-
mények leírása, a háború utáni volt ellenségek épülésére elmondom, hogy az emberek a hősi 
jólneveltség jegyében harcoltak, vagyis az olaszok, németek és angol–amerikaiak azért hagyták 
megölni magukat, hogy ne cáfolják meg a mindnyájukat lelkesítő társadalmi fegyelmet. Ha egy 
jóakaratú amerikai annyiszor te�e volna meg a Róma–Budapest utat, rövid megállásokkal a két 
fővárosban, mint én, könnyedén arra a következtetésre juto� volna, hogy ellenségeik fő törek-
vése a háború befejezése volt, de senki sem tudta, hogyan, mivel Hitler és Roosevelt továbbra is 
egyformán gondolkodo� és fejezte ki magát.

Róma és Budapest közö� közelről látha�am, hogyan lehet elveszteni egy háborút. Olyan ez, 
mint amikor kedvenc csapatod veszélybe kerüléséhez asszisztálsz a labdarúgó-bajnokságban, 
és csapatod színei gyorsuló és egyre erősödő ütemben távolodnak a győzelemtől az elkövete�
hibák, hiányosságok és határozatlanságok mia�, a bosszús néző pedig mindezt mérgesen és 
tehetetlenül szemléli. Azonnal kĳelentem: nem lehet kétség, hogy győzni vagy veszteni akar-
tam a háborúban, nem vállalok semmiféle utólagos önsanyargatást! És minő keserűség volt azt 
érezni, hogy ezek a derék magyarok olasz mivoltomban, egyetlen baráti gesztusként azt várták 
tőlem, hogy csatlakozzam németellenes összeesküvésükhöz. Én is az értelem ellen harcoltam, 
de más úton és módon: futkosás volt ez a legkülönbözőbb, ú�alan utakon. És az európai bonyo-
dalmakhoz még hozzáte�ek az amerikaiak is, akikkel mindenki két évvel korábbi megoldásról 
álmodo�, talán előre látva, hogy e két év ala� megérlelődik a kĳavíthatatlan: a mészárlások és 
a különleges bíróságok!

Megismétlem: a háború szörnyű befejezéséről szóló, a magyarok, az olaszok vagy a németek 
által nekem elmondo� rosszindulatú próféciák nem késztetnek pironkodásra. Kész lennék a 
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szégyenkezésre, ha velem együ� mindenki ezt tenné. Kállay Hitler vereségét kívánta, Palazzo 
Chigi-beli53 kollégáim Mussolini vereségére játszo�ak, én és néhányan mások – az általános vé-
lekedéssel szemben – azt akartuk, hogy megnyerjük a háborút. Ezek közül előnyben részesítem 
a naiv és meggondolatlan harmadik szerepét. Az egyetlen tisztázandó kérdés a legelképesz-
tőbb: hogy amíg az európaiak milliói tudták, hogy a háború a végéhez közeledik, mégis miért 
folytatódo� olyan sokáig, anélkül hogy az 1945-ben oly határozo�an megnyilvánuló képesség 
már megjelent volna 1942–1943 hosszú és próféciákkal teli alkonyán. 

A fordító-szerkesztő utóirata 

Mussolini lemondatása, majd kiszabadítása és a Salói Köztársaság létrehozása után két 
olasz képviselet is működö� Budapesten. Mint a dokumentumokból kitűnik, Anfuso
csak alig egy hónapig képviselte a királyi kormányt, majd át- és visszaállt Mussolini 
mellé, aki berlini nagykövetévé nevezte ki. Mivel a magyar kormány inkább a Badoglio-
kormányt preferálta, elutazása meglehetősen hűvös körülmények közö� zajlo�. Erről
így emlékezik memoárja későbbi oldalain:

„1943 szeptember 18-án a Mussolini által küldö� repülőgép Budapestről München-
be vi�. A pilóta csak a földetérés pillanatában mondta meg utazásom célpontját. Azt 
hi�em, hogy a Duce Rastenburgban van…54”

„Amikor útban Berlin felé elhagytam Budapestet, a magyar kormány a következő 
közleményt adta ki: „Filippo Anfuso követ úr tegnap elutazo� Berlinbe, ahová az olasz fa-
siszta Köztársaság nagykövetévé nevezték ki. Őfelsége az Olasz Király elutazó budapesti követét 
a repülőtéren a magyar Külügyminisztérium képviselői búcsúzta�ák…”, és i� következtek 
azon hivatalos személyiségek nevei, akik a kormány nevében csak a király követét üd-
vözölték, feledve a fasiszta követet.

A Horthy kormányzónál és Kállay miniszterelnöknél te� búcsúlátogatásaim egyéb-
ként a közlemény szellemét idézték. Az államfő és a miniszterelnök oly módon ve� bú-
csút a nagyköve�ől, aki az ő fő szövetségükhöz ment képviselni legnagyobb barátjukat, 
Mussolinit, mintha egy út mentén fekvő, a nap által kiszívo� csontváz le� volna…”55

Anfuso panaszai a formális logika szerint jogosnak mondhatók. 
Csodálkozásra azonban nem volt oka. Amint jelentéseiből kitűnik: tudta, hogy 

Kállay és kormánya egyre kevesebb elköteleze�séggel köve�e náci-fasiszta szövetsé-
geseit, keresve a háborúból való kilépés lehetőségeit.

Más kérdés hogy ő maga rossz ügyet képviselt – nemesebb ügyekhez méltó tehet-
séggel, hűséggel és szenvedéllyel.
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Jegyzetek
1  Az előzmények jobb megismerése szempontjából talán nem érdektelen, ha felsoroljuk a témához 

fűződő fontosabb írásaimat: Budapest-Róma, Berlin árnyékában, Magyar–olasz diplomáciai kapcsolatok, 
1932–1940. ELTE Eötvös kiadó 1998. 299 o.+ 4 fotó, 12 oldalas bibliográfiával; Olasz diplomáciai doku-
mentumok a második bécsi döntésről – Hogyan kaptuk vissza Észak-Erdélyt 1940-ben? Aula Kiadó,  2000. 
206 o., 4 fotó, 1 térkép; A Palazzo Chigi és Magyarország – Olasz diplomáciai dokumentumok Magyar-
országról (a Gömbös kormány időszakában), 1932–1936. 703 dokumentum, a szerkesztő-fordító előta-
nulmányával és kiadásában, 20 oldalas bibliográfiával, olasz nyelvű ismertetővel, 2003 (az ebben 
található kétnyelvű bibliográfia sorolja fel a témával kapcsolatos további írásaimat); Hungarian–
Italian Relations in the Shadow of Hitler’s Germany, 1933–1940 (szerk. Peter Pastor, ford. Thomas J. 
DeKornfeld). New Jersey (USA): Center of Hungarian Studies, 2003; A Palazzo Chigi és Magyarország 
– Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról, II. köt. (1936–1941), a szerkesztő-fordító előtanul-
mányával, 872 „olasz diplomáciai hungarika” fordításával, 2007. 

2  Filippo Anfuso: Roma Berlino Salò (1936–1945). Garzanti, 1950. Cernusco sul Naviglio. Köszönet illeti 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat, hogy az emlékirat sorsára nézve nem kedvező fél évszázadban 
beszerezte, majd megőrizte a Magyarországon található talán egyetlen példányt.

3  Anfuso: i. m. 14. o. Mussolini 1936 nyarán nevezte ki vejét külügyminiszterré.
4  L. írásunk 185. oldalát.
5  DDI. 9. s. X. k. 453. o.
6  I� szeretnék köszönetet mondani Filippo Anfuso fiának, aki maga is Filippo, s szintén diplomata 

volt, és egészen a nagyköveti rangig vi�e a demokratikus Itáliában. Kamaszként ő is Budapesten 
volt édesapja szolgálata idején. A 2007 novemberi találkozónkon számos érdekes információval és 
értékes fotóval gazdagíto�a az apjáról szóló ismereteimet, s több érdekes fényképpel is megajándé-
kozo�. Egyebek közö� megmuta�a a Corriere della Sera tudósítását az Eichmann-perről, amelyből 
kitűnik, hogy a zsidók hóhéra emlékezetes 1961-es perében elhangzo� vallomásában szólt Anfuso 
különutas nézeteiről a zsidókérdésben.

7  A „rekorder” egy tizenötsoros körmondata, amelyet kénytelen voltam hat mondatban visszaadni!  
8  Te, boldogtalan Magyarország! (Latinul az eredetiben is.) Anfuso: i. m. 281–327. o. A fejezet első 

oldalai a magyarországi küldetés előzményeiről és Anfuso bécsi tartózkodásáról szólnak. Ezek köz-
lésétől eltekintünk.

9  Anfuso a „német démon” jellemzésére rendszeresen a „speculativo” jelzőt használja, amelyet lehet 
„egy az egyben” „spekulatív”-nak fordítani, de találóbbnak éreztem a „számító” szót. 

10  Utalás a Bécset Budapes�el összekötő vonat színére.
11  Anfuso magyar–román vonatkozású dokumentumairól l. Réti György: „Filippo Anfuso  jelentései a 

magyar–román kapcsolatokról”. Korunk (Bukarest), 2007. 11. sz.
12  Anfuso feltehetőleg emlékezetből és nem egészen pontosan idézi a nevezetes sorokat. Én az eredetit 

idézem.
13  Babits Mihály fordítása, amely szerintem nem fejezi ki pontosan a dantei mondanivalót, ezért szerényte-

lenül felajánlom saját variánsomat: „Ó, te boldog Magyarország, ha nem bánt többé a kórság!” E másfél 
sor fordításának problémáiról l. R. Gy.: „Dante és Magyarország”. Korunk (Bukarest), 2000. 10. sz.

14  Wilhelm Sigismund List marsall, a német hadsereg balkáni hadjáratának parancsnoka.
15  Keksz (angolul az eredetiben is).
16  Papban (angolul).
17  A „venezuelait” Anfuso a „távolról jö� idegen” értelemben használja.
18  Röviden (franciául). A pesti és nem a bécsi Ferenc Józsefről van szó.
19  A magyar Habsburgok korelnöke.
20  Elírás, természetesen IV. Károlyról van szó.
21  Utalás arra, hogy az első világháborúban Magyarország és Itália csapatai egymás ellen harcoltak.
22  Népi németek (németül az eredeti szövegben is).
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23  Téves információk: a németek október 15-én, Horthy kilépési nyilatkozata napján fiát, Miklóst ejtet-
ték túszul, őt pedig egy nappal később lemonda�ák, és Németországba szállíto�ák.

24  Olasz népmesei hős, akinek csak „nyílt titkai” voltak.
25  Helyesen: Ullein-Reviczky (Antal), a KÜM sajtóosztályának vezetője, majd stockholmi követ.
26  Utalás a római konzulokra.
27  Jelzés (angolul az eredetiben).
28  Mihai Antonescu román miniszterelnök-helye�es és külügyminiszter. Nem tévesztendő össze Ion 

Antonescu diktátorral.
29  Hűsége (németül).
30  Mussoliniről van szó, aki Romagna megyében születe�.
31  „Most már értem… A korona nem volt o�… A korona Magyarország és Önök…” (angolul az erede-

tiben).
32  Végül, de nem utoljára (angolul).
33  Az erről szóló olasz feljegyzést l. DDI. 9. s. IX. k. 73. dok.
34  Beavatatlanok elő� hiábavaló nemesebb dolgokról beszélni (latinul).
35  Ciano visszaemlékezéseit budapesti látogatásáról lásd naplójának 1942. augusztus 26–29-i bejegyzé-

seiben.
36  Egy tapodtat sem mozdulunk. 
37  Inkább a szenvedés, mint a halál.
38  Ez a férfiak küldetése. 
39  Ghyczy Jenő, a külügyminiszter állandó helye�ese.
40  Szentmiklósy Andor, a KÜM  politikai osztályának vezetője (Anfuso következetesen, de hibásan két 

„s”-sel írja a nevét).
41  I� és a következő néhány sorban a dőltbetűs sorok az olasz eredetiben francia nyelven íródtak.
42  Hitler főhadiszállása Kelet-Poroszországban.
43  Giacomo Carboni tábornok.
44  Giuseppe Castellano tábornok.
45  Vi�orio Ambrosio vezérkari főnök.
46  Mussolini korábbi hívei és miniszterei, akik részt ve�ek a megdöntésével végződő összeesküvésben.
47  Utalás a Görögország elleni balsikerű agresszióra.
48  Győzelem vagy halál! (németül az eredetiben is).
49  Feltétel nélküli megadás (angolul az eredetiben is).
50  „Újjászületés”, az Itália egységesüléséhez vezető 19. századbeli folyamat.
51  Németül az eredetiben is.
52  Dr. Herman Neubacher  nagykövet, délkelet-európai teljhatalmú megbízo�.
53  A római külügyminisztérium épülete a második világháború végéig.
54  Anfuso: i. m. 375. o
55  Uo. 417–418. o.


