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A N T O N E L L O G U Z Z O N I E Z R E D E S B E S Z Á M O L Ó J A 
A Z 1922. ÉVI R O M A N E L L I - Ü N N E P S É G E K R Ő L 1 

„Romanelli alezredes e hónap (november) 16-án érkezett Budapestre. Az állomáson 
várták öt az. ünnepségek megszervezésére létrejött magyar bizottság tagjai,2 a Magyaror
szági Katonai Ellenőrző Bizottság olasz küldöttségének tisztjei, és képviseltette magát az 
olasz követség, valamint az Olasz Liga* elnöksége is. Érkezésének hírét az utolsó pilla
natig titokban tartották, így csak kevesek élhettek azzal a lehetőséggel, hogy már a pá
lyaudvaron találkozhassanak vele.'* 

Köztudott volt, hogy mindazok családjai, akik Romanellinek köszönhetik az életüket -
és ezen családok nagy számban vannak - elhatározták, hogy tömegesen vonulnak foga
dására, hogy már az állomáson kinyilváníthassák szeretetüket. De a magyar kormány 
(feltehetően) úgy rendelkezett, vagy legalábbis arra kérte a szervező bizottságot, hogy az 
ünneplésre a lehető legegyszerűbb formában, túlzott pompa nélkül kerüljön sor. Első
sorban azért, nehogy felébressze a szövetségesek irigységét, illetve a kisantant gyanúját, 
megelőzendő, hogy ebből is azt a következtetést vonják le, miszerint Olaszország és Ma
gyarország között az egyetértés tovább erősödik* Másodsorban pedig talán azért, mert 
attól félt, hogy az ünnepség ürügyül szolgálhat egy fasiszta szimpatizánsok által szerve
zett tüntetésnek.6 

A kormány egyébként a Romanelli ezredes7 tiszteletére rendezett ünnepségek közül 
hivatalosan egyiken sem vett részt, csak a nemzetgyűlés elnökével és a népjóléti minisz
terrel képviseltette magát.H 

Az ünnepségsorozat november 18-án és 19-én került megrendezésre. 
Az Országházban, 18-án, 11 órakor kezdődő ünnepségen adták át a díszszablyát, a 

bronz, mellszobrot és az érmet.9 Romanellit, akit az antant katonai bizottságának olasz 

1 Antonello Guzzoni ezredes, a budapesti Szövetséges Katonai Ellenőrző Bizottság olasz delegációja pa
rancsnokánakjelentését 1922. november 22-én küldte meg az Olasz Hadügyminisztérium Szárazföldi Vezérka
ra hadműveleti hivatalának. Az olasz Szárazföldi Haderőnemi Vezérkar Történeti Hivatalának Levéltára 
(Archivio dell' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell' Esercito - a továbbiakban: AUSSME) E-15. 107/5. 
449. sz. 

2 Nevezték Romanelli Bizottságnak is. 
3 „Presidenza della Lega Italiana." Minden bizonnyal a Korvin Mátyás Magyar-Olasz Egyesület elnöksége. 
4 Az Uj Nemzedék 1922. november 14-i számának Napi Hírek rovata, ha egy mondat erejéig is, de hírül ad

ta, hogy Romanelli 16-án érkezik. (Castagneto herceget kétszer fogadta Mussolini, 4. o.) 

Novemberben a magyar sajtó többször beszámolt azokról „a fantasztikus híresztelésekről," amelyek Hor
thy és Mussolini megegyezéséről szóltak. A 8 órai Újság 1922. november 14-i száma szerint ezeket a híreszte
léseket a kisantant sajtóhadjárata és a Bécsi Magyar Újság, „a bolsevik szökevények" lapja terjesztette. 

6 November elején tiltották be a Friedrich István vezetésével megalakult fasiszta pártot. 
7 Az olasz katonai terminológiában -az angolhoz hasonlóan - az alezredest (tenentecolonello) megilleti az 

ezredesi (colonello) megnevezés is. Romanelli aláírásaiban az alezredesi rendfokozatot használja, a korabeli 
iratok azonban gyakran titulálják ezredesnek. 

8 Romanelli egyetlen, a magyar kormány által rendezett, hivatalos ünnepségen sem vehetett volna részt. 
9 Az ünnepséget a Parlament kupolacsarnokában rendezték. A régi erdélyi kardot tulipános motívumok és 

gyöngyökkel kirakott díszek ékesítik, markolata szürke achátból készült. Felirata: „Romanelli ezredesnek a há-



tagjai, a királyi követség személyzete és az Olasz Liga elnöksége (sic!) kísért, már a par
lament bejáratánál ünneplő tömeg fogadta. 

Az elismerések átadásakor Csernoch [János] bíboros hercegprímás emelkedett beszé
det tartott - olasz nyelven - amelyben hangsúlyozta: „Romanelli volt az egyetlen, aki 
hősiesen helytállt egy olyan nehéz pillanatban, amikor minden más nemzet cserbenhagy
ni látszott Magyarországot, és bátorságával oly sok emberéletet ragadott ki a bolseviz
mus kegyetlen karmai közül."'" 

A szertartás egyszerű, fennkölt és megható volt. 

Az előkelőségek soraiban megjelent József főherceg,11 Wass [Vass József] népjóléti 
miniszter, Bwlassich [Wlassics Gyula] báró, a feloszlatott főrendiház elnöke, Szcitov-
szky, a nemzetgyűlés elnökhelyettese,12 a „Corvin Mátyás" Tudományos Akadémia [sic!] 
elnöke, Berzevuczy [Berzeviczy Albe r t ] 1 3 volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, né
hány magyar katonatiszt valamint a Ludovica [sic!] Katonai Akadémia volt növendékei, 
akik maguk is Romanellinek köszönhetik az életüket. 

Az ünnepélyes kitüntetés után rendezett fogadáson Berzevuczy [sic!] úr méltatta a 
nagylelkű olasz tiszt hőstetteit, amelyekkel egyben hazája lovagiasságát is bizonyította. 
Beszédét nagy taps követte. 

A fogadáson az olasz közélet képviselőin kívül részt vett Heinrich14 volt kereskede
lemügyi miniszter, Andrássy gróf, a volt külügyminiszter testvére, annak az Andrássy 
grófnak az unokája, aki fő megszervezője volt Ausztria és Magyarország részéről a 
Hcirmas Szövetségnek,15 az a Pekar,16 képviselő és volt miniszter, aki rögtön a fegyver
szünetet követően az antant misszió előtt képviselte a magyar kormányt és akit nemrégen 
neveztek ki a kultusz minisztérium [sic!] titkárának, valamint Bartha17 ezredes, aki a bol-

lás Magyarország." (Megtekinthető Rómában a Museo Centrale del Risorgimento gyűjteményében.) Stróbl Ala
jos munkája nyomán két, Romanellit ábrázoló bronz mellszobor készült. Az egyiket később a gigantikus Sztá
lin-szoborba olvasztották, a másik a rendszerváltozásig csak azért őrződött meg a Nemzeti Galéria pincéjében, 
mert a rajta lévő nevet „egy olasz tiszt"-re cserélték. (2002-ben egy másolatot a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen Bolyai János főiskolai karán helyeztek el.) Az érem előoldalán jelképes dombormű látható, mely 
sárkánnyal viaskodó harcost ábrázol, a hátoldalon olasz nyelvű felirat: „A hős olaszoknak a vörös terror idején 
teljesített jó szolgálataikért. Budapest, 1919" (nyolc érem készült). 

1 0 Az elhangzott beszédeket közli: Guido Romanelli: Nell'Ungheria di Béla Kun e durante l'occupazione 
militare rumena. La mia missione. (Maggio-novembre 1919). - Magyarországon Kun Béla és a román meg
szállás idején. Misszióm (1919 május-november). Udine 1964. 546-549. o. A memoár második, jóval repre
zentatívabb kiadását az Olasz Fegyveres Erő Szárazföldi Vezérkarának Történeti Hivatala jelentette meg (Ró
ma, 2002.) - A beszédekből majdnem minden, 1922. november 19-én megjelent budapesti napilap közölt 
részleteket, Csernoch beszédét teljes terjedelmében idézte a Pesti Hírlap. 

1 1 József Ferenc (1895-1957). 
1 2 Scitovszky Béla a nemzetgyűlés elnöke volt. 
1 3 Berzeviczy Albert az MTA-nak és az 1921-ben megalakult Korvin Mátyás Magyar-Olasz Egyesületnek 

egyaránt elnöke volt. Az egyesület előadássorozatai és folyóirata, a Corvina, fontos hirdetői voltak a két ország 
közötti szellemi, gazdasági és politikai együttműködésnek. 

1 4 Heinrich Ferenc, kereskedelemügyi miniszter 1919. augusztus 17-től szeptember 17-ig. 
1 5 A megadott adatok alapján a keresztnév nem azonosítható. 
1 6 Pékár Gyula 1919 augusztusától 1919 novemberéig, mint tárca nélküli miniszter, az antant-missziókkal 

folytatott tárgyalásokat vezette. 1922-ben a Petőfi Társaság elnöke. 
1 7 Bartha Lajos volt a Magyar kir. Ludovika Akadémia parancsnoka az 1919. június 24-én kezdődő, gyor

san levert ellenforradalmi felkelés időszakában. 



sevizmus idején vezette a Ludovica [sic!] Akadémiát, és aki maga is Romanelli közbelé
pésének köszönheti az életét. 

Este, az Operában gálaestet és ünnepi előadást rendeztek. Amint az ezredes megje
lent követünk, Castagneto herceg páholyában, harsány ováció tört ki. 

Az Opera a különleges alkalmak hangulatát idézte. József főherceg családján kívül 
jelen volt még Horthy kormányzó, számos más előkelőség, az irodalmi-, újságírói világ 
valamint a hadsereg több illusztris képviselője. 

19-én délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia épületében a „Corvin Mátyás" Tár
saság [Korvin Mátyás Magyar-Olasz Egyesület] nagy ünnepélyességgel fogadta 
Romanellit. Berzevuczy [sic!] elnök olaszul megtartott beszédében bejelentette, hogy a 
társaság tiszteletbeli tagjává választotta:18 Méltatta humánus tetteit, érdemeit és a két 
nemzet között fennálló barátságot. 

November 20-án este Castagneto herceg követ, kihasználva az anyakirályné19 szüle
tésnapja adta alkalmat, fogadást adott, melyen Romanelli is részt vett.20 A vendégek kö
zött volt Horthy Miklós is, aki az olasz követ pohárköszöntőjére válaszolva, a következő
ket mondta: 

»Olaszorszag ma ünnepli Margit királyné születésnapját. Kérem Méltóságodat, hogy 
juttassa el a királynéhoz a magyar nép legmélyebb hódolatát. 

A mai meghitt ünnepség nekünk magyaroknak a hála és köszöntés napja. Ugyanezt a 
kedves kötelességet rója ránk Romanelli ezredes jelenléte is. Az ő neve mélyen bevéső
dött emlékezetünkbe. A terror napjai szerencsére már elmúltak, a világ visszatért a békés 
munkához és sok nehézség árán persze, de lassan-lassan újjászületik. 

Itália - hagyományaihoz híven - békés munkálkodással mutat példát a többi nemzet 
számára. Országán belül békés alapokra próbálja helyezni jövőjét, hazáján kívül pedig 
azon fáradozik, hogy visszavezesse a világot a méltányosság és a kölcsönös bizalom útjára. 

Mindezekért a törekvésekért Olaszország kiérdemelte a világ elismerését, de különö
sen Magyarországét, mely ugyanezeket az elveket vallja, és szívből üdvözli a nemes olasz 
nemzetet. 

Emelem poharam Olaszország királyára és királynéjára és az olasz nemzet virágzá
sára. «21 

A budapesti újságok részletes leírást adtak a már legendává vált Romanelli ezredes 
tiszteletére rendezett ünnepségekről; dicsőítve tetteit és erényeit, éltek az alkalommal, és 
kifejezték Olaszország iránti baráti érzelmeiket is. 

Az ünneplések alatt Romanellit három olyan tiszt kísérte, akik emlékezetes magyaror
szági missziója idején munkatársai voltak: Henssler [Emil io] , a Viktor Emánuel Könnyű
lovasezred kapitánya, Salem [Renato], a Vicenzai Könnyűlovasezred századosa és Giugni 
[Silvio] utász-főhadnagy.22 

If< Berzeviczy szerint Romanellinek az egyesület megalakulásában is nagy érdemei voltak. 
1 9 Margit királyné III . Viktor Emánuel (1900-1946) édesanyja, I . Umberto (1878-1900) özvegye. 

2 0 A kormányzó és Bethlen István miniszterelnök feleségük társaságában vettek részt az olasz követségen 
rendezett fogadáson. A koncert alatt Romanelli az első sorban, az ő körükben foglalt helyet. 

2 1 Horthy és Castagneto olasz követ pohárköszöntöjét közölte a Pesti Hírlap, 1922. november 21., 3. o. 
2 2 Kíséretében volt még Alessandro Castagnola százados is, de az olasz misszió humanitárius tevékenysé

géért emlékéremmel (Romanellin kívül) csak a kommün időszakában szolgálatot teljesítő két tisztjét: Salemet 
és Hcnnslert tüntették ki . 



Guido Romanelli a parlament lépcsőjén 1922. november 18-án 
Emilio Henssler és Renato Salem századossal. 

A háttérben az olasz követség és a Katonai Bizottság tagjai. 



Összefoglalva a Romanelli ezredest ért megtiszteltetéseket (amelyekhez most újonnan 
csatlakozott egy javaslat, miszerint az Oktogon teret - azt a teret, ahol kivégezték volna 
a Ludovica [sic!]) Akadémia tisztnövendékeit -, nevezzék Romanelli térnek)23 megálla
píthatjuk: ezek az ünnepségek azon túl, hogy tanúsítják az öt körülvevő óriási megbecsü
lést, odaadást és népszerűségét, bizonyítékai annak az erősödő rokonszenvnek is, amely 
Magyarországot egyre inkább Olaszország felé vonzza. " 

Antonello Guzzoni ezredes élvezetes beszámolóját a budapesti napilapok részletes 
tudósításai egészít ik k i . 

„Guido Romanelli olasz királyi tüzérezredes, aki a bolsevizmus rémura lma alatt oly 
sok önfeláldozó cselekedettel tette nevét örökre emlékezetessé a magyarság előtt, három 
évi távollét után, csütörtök dé lu t án 2 4 Bécsből Budapestre é rkeze t t " - adta hírül 1922. no
vember 17-én a Pesti Hír lap. A Keleti pályaudvar lobogókkal díszített várótermében 
Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pékár Gyula, a Petőfi Tár
saság elnöke, Bartha Lajos, a Ludovika Akadémia volt parancsnoka, Caracciolo di 
Castagneto herceg olasz követ és több száz fős ünneplő közönség fogadta. 

Szintén a Pesti Hír lap Napi Hírek rovata enged bepillantást az alezredes első buda
pesti napjának programjába . 2 5 A beszámoló szerint Romanelli november 17-én először 
Horthy Miklósnál , majd Csernoch hercegprímásnál , ezt követően József Ferenc főher
cegnél és Bethlen Istvánnál, végül Schioppa Lőrinc pápai nunciusnál adta le névjegyét. 
Látogatást tett a Városházán, majd a Gellért szállóban a gyengélkedő Apponyi Albert 
grófot kereste fel. Később Stróbl Alajos Bajza utcai műte rmébe hajtatott, ahol megtekin
tette mellszobrát és portréját, Endrey Sándor festőművész a lkotását . 2 6 Este Zerkovitz 
Emil miniszteri tanácsos vacsorát adott a tiszteletére a Duna Palotában, amelyen megje
lent József Ferenc főherceg is . 2 7 

Az Uj Nemzedék 1922. november 18-i száma egy (előző nap adott) interjút közöl . 
Ebből , azon túl, hogy az olasz alezredes Budapestre indulása előtt Osoppóban megko
szorúzta a magyar katonasírokat , és hogy Castagneto herceget a tripoliszi háborúban 
[Líbia, 1911] ismerte meg - amelyben ütegparancsnokként vett részt az első expedíc iós 
hadsereg kötelékében - , sokat megtudhatunk külföldi út jairól . 2 8 

Nem a tisztnövendékek, hanem parancsnokaik, a felkelés vezetői kivégzését rendelte el a statáriális bíró
ság 1919. június 26-án, az Oktogon tér lámpavasain. Az 1919. június 24-i felkelésben részt vett a Ludovika 
mind a 250 növendéke és 20 tisztje. Utóbbiakat a megtizedelés veszélye fenyegette. Végül 1929-től nem az 
Oktogont, hanem a katonai akadémia előtti Illés utcát nevezték el róla. Szintén 1929-ben avatták Romanelli és 
a ludovikás ellenforradalmárok közös, mára már elpusztult, a Ludovika falán elhelyezett emléktábláját, Sződy 
Szilárd alkotását. 2000. október 30-án a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem főépületében új emléktáblát 
avattak tiszteletére. 

2 4 1922. november 16-án. 
2 5 1922. november 18. Romanelli ezredes látogatásai, 4. o. 
2 5 A festmény a Hadtörténeti Múzeumban található. 
2 7 A Pesti Napló 1922. november 18-i számának Napi Hírek rovata szerint részt vett még a vacsorán 

Brentano Tivadar amerikai követ, Castagneto olasz követ, Sterényi József báró, Hazai Samu báró, Szurmay 
Sándor, Berzeviczy Albert, az angol kormány kereskedelmi attaséja, valamint Castagnola és Salem olasz szá
zadosok is. Zerkovitz Emil az amerikai követség alkalmazottja volt. 1919-ben is jó kapcsolatokat ápolt az an
tant-missziókkal. Romanelli tiszteletére 1922 elején New York-ban is fogadást rendezett. 

2 8 Beszélgetés Romanelli ezredessel külföldi tanulmányútjairól, 3. o. 



Az 1922. november 18-án délelőtt 11 órakor az Országház kupolacsarnokában rende
zett kivételes ünnepségről minden je len tősebb budapesti napilap tudósí tot t . 2 9 A bejárattal 
szemben állították fel a mellszobrot, előtte piros posztóval bevont asztalon feküdt „a há
la, megbecsü lés és a tisztelet j e l képe" az ékkövekkel kirakott díszszablya; mellette a 
nyolc piros-fehér-zöld szalagos bronzérem, amelyből egyet az ünnepelt , egyet-egyet 
olasz és magyar segítői: Salem és Henssler százados, valamint Tárnoky Miklós műszaki 
tanácsos és Dr. Donát Leo szolgálaton kívüli főhadnagy, volt összekötő tiszt, egyet az 
olasz király, egyet-egyet pedig az Olasz, illetve a Magyar Nemzeti M ú z e u m kapott -
tudjuk meg a részletes leírásokból. 

Már 10 órától gyülekezni kezdtek a magyar politikai, diplomáciai és társadalmi élet 
előkelőségei, köztük József Ferenc főherceg, Csernoch János hercegprímás, Vass János 
népjóléti miniszter, Berzeviczy Albert, az idősebb és ifjabb Wlassics Gyula báró, Scitovsz-
ky Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Hevesi Simon főrabbi, Ravasz László református, Raffay 
Sándor evangélikus püspök; képviselők, volt miniszterek, magas rangú katonatisztek. Az 
érdemrendekkel ékesített, tábori szürke egyenruhában megjelenő Romanellit az olasz kö
vetség és az antant Katonai Ellenőrző Bizottságának tagjai kísérték. 3 0 

Csernoch bíboros hercegpr ímás beszédében „a bátor olasz ezredesnek a leggyászo
sabb időszak alatti rendkívüli szolgálataiért" az olasz missziót a régi római Vesta-temp-
lom oltárához hasonlította, „ahol jus asylumot élvezhet tek az üldözöttek". Romanelli se
gítsége nélkül - mondotta a hercegpr ímás - a proletárdiktatúra időszakában ö maga sem 
láthatta volna el főpásztori teendőit fővárosi hívei körében . 3 1 

Válaszbeszédében az ünnepelt - ahogy minden más alkalommal is - azt hangsúlyoz
ta: missziója az olasz nemzetet képviselte. „Azt akarom, hogy Magyarországon is meg
értsék, hogy amit nekem tulajdonítanak, azt tulajdonképpen Olaszország tette." 3 2 Nem 
érdemel ünneplést , mivel csak a kötelességét teljesítette - szabadkozott. 1919-ben csak 
viszonozni akarta azt a régi rokonszenvet, amit a magyarok tanúsítottak Olaszország 
iránt. „Az olasz függetlenségi harc idején a magyarok tettekkel is megmutat ták , hogy 
mennyire együtt éreznek ve lünk . " 3 3 Garibaldi, Kossuth és Türr példája nyomán olaszként 
nem cselekedhetett másként . 

A parlamenti ünneplés egy órakor, a Duna Palota különtermében fogadással zárul; az 
ünnepségsorozat pedig este az Operaházban díszelőadással folytatódott. Az Aida hangja
inak felcsendülése előtt Romanelli tiszteletére - aznap már másodszor - felhangzott az 
olasz himnusz, és az egész közönség percekig tartó, tüntető lelkesedéssel ünnepel te az 
olasz követ páholyába lépő alezredest.3 4 

2 9 Többek között: a Pesti Hírlap, a Pesti Napló, a Magyarsúg, Az Est, a 8 órai Újság, az Új Nemzedék és a 
Pester Lloyd 1922. november 19-én megjelent száma. 

3 0 1919 novemberében a „budapestiek" az Operában már szerveztek egy búcsúünnepséget Romanellinek, 
ám azon (a szövetséges románokra tekintettel) sem ő, sem az antant-missziók tagjai nem jelenhettek meg. 

31 Új Nemzedék, 1922. november 19. Átadták Romanellinek a magyarnemzet díszkardját. 3. o. 
, 2 Uo., valamint Romanelli: i . m. (első kiad.) 550. o. 

33 Pesti Hírlap, 1922. november 17. Romanelli ezredes Budapesten. 3. o. 

' 4 Uo. 1922. november 19. Romanelli ezredesnek átadták a díszkardot. 3. o. A Pesti Hírlap aznapi Napi Hírek 
rovata azt is hírül adta, hogy délután az alezredes Nagel Marcell kereskedelmi tanácsosnál tett egy órás látogatást. 
5 .0 . 



A következő napon, 1922. november 19-én, a ferencesek hétszáz éves jubileuma al
kalmából került sor a Nádor téren a Kapisztrán szobor 3 5 leleplezésére. Az olasz-magyar 
barátság j egyében is zajló szoboravatáson feltehetően jelen volt Guido Romanelli is. 
Guzzoni ezredes je lentéséből és a napilapok beszámolóiból annyit biztosan tudunk, hogy 
még aznap délelőtt részt vett a Korvin Mátyás Egyesüle t (a Magyar T u d o m á n y o s Aka
démia épületében tartott) közgyűlésén, ahol tiszteletbeli taggá választot ták. 3 6 

Az ünnepségsorozatról rendre beszámoló napilapok, három héttel Mussolini hatalom
ra kerülése után, polit ikai jel legű írásaikban, a parlamenti ünnepi beszédeknél határozot
tabb hangon szóltak az Olaszországhoz kapcsolódó, ér lelődő magyar reményekről . „Mi
kor jégfelhök tornyosulnak a látóhatáron, de a szomszédos határ felé viszi őket a szél, a 
gazda kiül a háza elé, kifelé fordítja a subát, s nyugodtan figyeli a történendőket . Az ő 
vetését nem fenyegeti veszély, de a jó tevő eső, amely a jégzáporra l jár , megöntözhet i az 
ö földjét is" - öltöztette metaforába az irredenta közhangulat tal , a revízió óhajával át
szőtt, harmadára csökkent ország Itáliára vetített vágyait a Pesti Hí r l ap . 3 7 

Bár a Parlament kupolacsarnokában sem eladdig, sem utóbb nem volt példa külföldi 
alezredes fogadására és kitüntetésére, tévedés volna azt hinnünk, hogy az ünneplés 1922. 
novemberében már Benito Mussolininak, a később szövetséges fasiszta diktátornak, és 
nem Guido Romanelli tüzér-alezredesnek szól t . 3 8 A díszszablya és Stróbl Alajos mell
szobra már 1919 novemberében is készen állt az átadásra - igaz, akkor még nem a portré 
és az érmek, hanem egy album társaságában. Az akkori tervek szerint is novemberben 
(12-én) , de nem az Országházban, hanem az Operában rendezett búcsúünnepségen adták 
volna át azokat, és ha hinni lehet az olasz je lentéseknek, a tervezett ünnepség keretében 
Romanellit kitüntették volna a Budapest díszpolgára c ímmel is . 3 9 Ernesto Mombel l i tá
bornok, az Olasz Katonai Bizot tság parancsnoka, Romanelli akkori budapesti elöljárója 
1919 őszén több alkalommal is figyelmeztette az Olasz (Szárazföldi) Főparancsnokságot 
a tervezett, a magyar fővárost éppen megszál lva tartó román szövetségesek várható el
lenérzése miatt kifejezetten nem kívánatos „demons t rác ió" veszé lye i re . 4 0 Ismételt , szigo
rú parancsára a túlzott népszerűségre szert tett alezredesnek 1919 novemberében nem 
csak az ünnepséget kellett lemondania, hanem amilyen gyorsan csak lehetett, el kellett 
hagynia Budapestet.4 1 

3 5 A szobor Damkó József alkotása. Közadakozásból, a MÁV-öntöde munkásai közreműködésével készült. 
A szoboravatási ünnepségről 1. Új Nemzedék, 1922. november 21.: Leleplezték Kapisztrán Szent János szobrát. 
5. o. és Pesti Hírlap, 1922. november 21.: Kapisztrán Szent János szobra. 4. o. 

, 6 Erről 1. Új Nemzedék, 1922. november 21.: Romanelli ünneplése a Korvin Mátyás Egyesületben. 6. o. 
37 Magyar Hírlap, 1922. november 18.: Mussolini, a diktátor. 3. o. - Bár Romanelli ünneplésére a Marcia 

su Roma után került sor, a hivatalos állásfoglalások szerint Bethlen István miniszterelnök és a magyar kormány 
akkor még nem döntötte el, hogy örüljön-e a fasiszta hatalomátvételnek. 

3 8 Az olasz-magyar barátságot, az Itália iránti szimpátiát - ahogy ma sem - nem csak (és nem elsősorban) a 
politikai szövetség reménye táplálta, hanem a több évszázados közös történelem. Róma a magyarok számára 
régtől az egyetemes emberi kultúra forrásaihoz való legszorosabb kötődés lehetőségét is jelentette. 

3 9 Mombelli jelentése a Főparancsnokságnak. AUSSME E-15. 68/1. 46915. sz. Budapest, 1919. november 7. 
4 0 1919 augusztusában Romanelli minden rendelkezésére álló eszközzel megpróbálta akadályozni Budapest 

román megszállását. Ezután a románok igyekeztek mindent megtenni, hogy - „mint az egyébként kiváló olasz
román kapcsolatok legfőbb budapesti akadályát" - eltávolíttassák őt a magyar fővárosból, (A hivatalos olasz 
politika célja egy olasz irányítású magyar-román unió létrehozása volt ebben az időszakban. Romanelli nem 
tartotta megvalósíthatónak ezt az elképzelést.) 

4 1 AUSSME E-15. 68/1. 47085. sz. Mombelli jelentése a Főparancsnokságnak. (1919. november 17.) 



A tervezett ünnepségről Harry H i l l Bandholtz amerikai tábornok is megemlékez ik 
naplójában. 1919. november 12-i bejegyzése szerint: Mombel l i vezérőrnagy nyomatéko
san kérte, hogy a Szövetséges Katonai Bizottság francia és angolszász tagjai se vegyenek 
részt a rendezvényen, mert az antant képviselőinek jelenléte „ellenérzést szülne" a román 
szöve tségesekben . 4 2 „A szokásosnál is jobban aláhúzta azt a tényt - jegyezte le Band
holtz - , hogy feszültség van kettőjük között, amely elsősorban abból táplálkozik, hogy 
Romanelli inkább diplomáciai funkciót lát e l . " 4 3 Az amerikai tábornok naplója azt is b i 
zonyítja, hogy az ünnepség lemondása nem csak Mombel l ibő l váltott k i ambivalens ér
zéseket. Be kellett látnia - fűzi az aznapi események leírásához Bandholtz - , a misszió 
tagjainak részvétele valóban „kényelmet len lenne," hiszen mindannyian a románok szö
vetségesei , „bár el lenséges érzülettel viselkedünk a románokkal szemben, és barátként 
kezeljük a magyarokat." 4 4 

1919 novemberében tehát elmaradt az ünnepélyes búcsúztatás. Romanelli csak egy mű
vészi kivitelű, a budapestiek nevében írt „búcsúnyilatkozatot" is tartalmazó albumot vehe
tett át (azt is csak missziója székhelyén) Csernoch hercegprímástól és Bódy Tivadar pol
gármester től . 4 5 A magyarok körében a bolsevizmus időszakában szerzett „túlzott" nép
szerűsége 1919 őszén a hivatalos olasz politika számára - elsősorban a személye elleni 
heves román tiltakozások miatt - kényelmetlenné vált. Mive l azonban tervbe vett kitünte
tése kétségbevonhatatlanul emelte volna Itália presztízsét - ami még Mombell i tábornok
nak is okozott némi fejtörést 4 6 - a Magyarország irányában ambivalens olasz politika kép
viselői úgy döntöttek: nem tiltják meg, csak későbbre halasztják az ünneplést . 4 7 

A „százados olasz-magyar j ó viszony megpecsé te léséül" is szolgáló ünnepségsoro
zatra három évvel később, 1922-ben is csak több hónapos halogatás után került sor. 

Castagneto követ először 1922 áprilisában tájékoztatta az olasz külügyminisztériumot a 
felújított tervekről, a Romanell i-ünnepségeket szervező bizottság megalakulásáról . 4 8 Akkor 
a magyarok az 1922. május 15. és 20. közötti időszakra tervezték az ünnepségsorozatot. 

4 2 Néhány „Romanellihez húzó, irányában elfogultan buzgólkodó" tisztje miatt Mombelli az olasz misszió 
tagjainak még azt is megtiltotta, hogy színházba menjenek, amíg az alezredes Budapesten tartózkodik. AUSSME 
E-15. 68/1. 47085. sz. A 41. lábjegyzetben már idézett jelentés. 

4 3 Harry Hill Bandholtz:. An Undiplomatic Diary (By the American Member of the Inter-Allied Military 
Mission to Hungary (1919-1920). New York 1933. Magyar fordítása: Napló nem diplomata módra. Román 
megszállás Magyarországon. Szerk. Damanija Csaba. Budapest, 1993. 221. o. 

4 4 Uo. 
4 5 L. Pesti Napló, 1919. november 13.: A főváros búcsúja Romanelli ezredestől. 4. o - Romanelli Bódy Ti

vadarnak küldött köszönőlevelét 1. Pest Napló, 1919. november 19.: Romanelli a főváros szegényeinek. 4. о. A 
levélhez 25 ezer koronát mellékelt. 

4 6 Hogy a kitüntetés emelné Olaszország presztízsét, Romanellit rendre elmarasztaló jelentéseiben többször 
megjegyezte. Októberben, amikor már elérte, hogy hazarendeljék, még így mérlegelt: „nem lenne diplomatikus 
hirtelen hazaküldeni, mert az a szeretet, amely körülveszi, még hasznos lehet." Később épp a szerveződő ün
nepséggel kapcsolatos magatartását kifogásolva utasította, hogy november 16-án hagyja el Budapestet. 

4 7 AUSSME E-15. 68/1. 47085. sz. - Bár Itália (elsősorban Jugoszlávia miatt) Magyarországot potenciális 
szövetségesének tekintette, a románok szövetségét, nem csak azért, mert már adott volt, hanem stratégiai 
szempontok alapján is, (mindig) fontosabbnak tekintette. 

4 8 Az Olasz Külügyminisztérium Diplomáciatörténeti Levéltára (Archivio Storico Diplomatico del 
Ministero degli Affari Esteri. - a továbbiakban: ASMAE) AP (Affari Politici 1919-1930). 1745. (Ungheria, 
1922.). 3089. sz. (1922. április 21.) 



Castagneto herceg minden tőle telhetőt megtett, hogy az olasz politikai és katonai ve
zetést meggyőzze , engedélyezzék az alezredes részvételét a tiszteletére rendezendő ün
nepségsorozaton. Az ünneplés nem hivatalos, „nem politikai je l legét" következetesen 
magától ér tetődőnek deklarálta. Ugyanakkor a külügyminisztér iumnak küldött szinte 
minden táviratában hangsúlyozta: az ünnepségeken képviseltetné magát a minden fonto-
sabb magyar párt, a minden fontosabb egyház, minden társadalmi réteg. Ezt a láhúzandó, 
amikor csak tehette, legalább részben ismertette a magyar társadalmi élet kü lönböző 
csoportjaiból verbuválódott szervező bizottság névsorát. A bizottság összetétele valóban 
f igyelemreméltó: Csernoch János hercegprímás (elnök), Apponyi Albert gróf, a képvise
lőház egykori elnöke, Hevesi Simon főrabbi, Raffay Sándor evangél ikus püspök, Ravasz 
László református püspök, Bárczy István volt igazságügy-miniszter , Budapest volt pol
gármestere , majd főpolgármestere, Berzeviczy Albert, az M T A elnöke, Hegedűs Lóránt 
volt pénzügyminiszter , Heinrich Ferenc volt kereskedelemügyi miniszter, Wlassich Gyu
la báró, a Közigazgatási Bíróság elnöke, volt kultuszminiszter, Márkus Miksa, az Újság
írók Szövetségének elnöke, Hoitsy Pál, az Otthon Kör (írók, újságírók klubja) elnöke, 
Papp József i rodalomtörténész, Rákosi Jenő, a Budapesti Hírlap szerkesztője, Czigány 
Árpád, a Képes Krónika főszerkesztője . 4 9 Az ünnepség kiemelt jel legét , az ünnepelt (és 
egyben Olaszország) kivételes megbecsülését hangsúlyozandó, azt sem felejtette Carlo 
Schanzer külügyminiszternek megemlí teni , hogy külföldiként utoljára Theodor Roose
velt amerikai elnököt fogadták a magyar Országház kupo lacsa rnokában . 5 0 Végül , de nem 
utolsó sorban azzal érvelt: az alezredes minden társadalmi réteg körében tapasztalható, 
kivételes népszerűsége, kitüntetése esetén, je lentősen emelné Itália és az Olasz királyi 
Hadsereg presztízsét, e l lensúlyozná a bécsi Olasz Fegyverszünet i Bizot tság (1918. de
cember- 1920. január) korrupciós botrányának kellemetlen visszhangját . 5 1 

Az olasz politikai és katonai vezetés habozása és Romanelli többhónapos amerikai 
küldetése miat t 5 2 végül csak 1922 szeptemberében született meg az olasz külügyminisz
ter által aláírt, régen várt engedé ly . 5 3 (Akkor Mussolini még nem volt miniszterelnök, és 
a külügyminiszteri székben Carlo Schanzer ü l t . ) 5 4 

9 Teljes névsorral 1.: ASMAE AP 1745. 2472/580. sz. G. Romanelli kitüntetése. Luigi Vinci Gigliucci 
olasz ügyvivő C. Schanzer külügyminiszternek. (1922. október 30.) 

5 0 Uo. 
5 1 ASMAE AP 1745. 1255/288. sz. G. Romanelli ünneplése. Castagneto követ Schanzer külügyminiszter

nek. (1922. május 12.) - A száznál több fős bécsi katonai missziót antant-szövetségeseik (az angolok, amerika
iak, a franciák és csehek) azzal vádolták, hogy az antant blokádját kijátszva, élelmiszert, ruhaneműt, sőt még 
fegyvert is szállít a magyarországi tanácsköztársaságnak. Parancsnokát, Roberto Segre tábornokot (12 beosz
tott tisztjével együtt) 1920-ban perbe fogták, 1923-ban Olaszország jó hírnevének megsértéséért elítélték. 

5 2 1922 január és július között az olasz kivándorlók szociális helyzetét vizsgálta az Egyesült Államokban. 
V. ö. Új Nemzedék, 1922. nov. 18.: Beszélgetés Romanelli ezredessel külföldi tanulmányútjairól. 3. o. 

5 3 Az Olasz Szárazföldi Haderőnemi Vezérkar főnökének helyettese, Lago dandártábornok ragaszkodott 
hozzá, hogy Romanellit, Budapestre utazása előtt - viselkedésére vonatkozóan - szigorú instrukciókkal láthas
sa el. ASMAE AP 1745. 8499. sz. Lago a külügyminisztériumnak. Róma. (1922. szeptember 28.) 

5 4 Az olasz politikai vezetés részéről Carlo Schanzer külügyminiszter előzetes engedélyével a Szárazföldi 
Vezérkar hadműveleti hivatala engedélyezte Romanelli és volt tisztjei számára az utazást. (Mussolini 1922. ok
tóber 28-tól nem csak miniszterelnök, de külügyminiszter is volt.) Castagneto követ az ünnepségek lezajlásáról 
már Mussolininak jelentett. ASMAE AP 1745. 12334. sz. Romanelli ünneplése. (1922. november 22.) Öt nap
pal később pedig, Mussolini 1922. november 25-i táviratára reagálva, arról tett jelentést, hogy Stircea budapes
ti román követ nem az ünnepségek elleni tiltakozásként nem jelent meg az olasz követség november 20-i ban-



A Magyarországon 1922-ben tapasztalt, neve körül kialakult „dicsfény" magát a Buda
pestre érkező ünnepeltet is zavarba ejtette. „Romanelli többé nem egy személy volt, hanem 
egy mítosz, egy legenda. A magyar mágnás fényűző hajlékában éppúgy, mint a szegény 
ember egyszerű házában, Budapesten ugyanúgy, mint a magyar puszta városaiban vagy 
falvaiban, még a politikai határokon túl is, a magyarlakta településeken a nevem mindenki 
számára ismert lett, és mindenki nemzeti hősnek kijáró tisztelettel és elismeréssel ejtette k i , 
habár néha a legcsekélyebb ismerete sem volt arról, hogy mit is cselekedtem" - írta 1928-
ban, öt évvel korábban született emlékiratához fűzött Előszavában. 5 5 

Népszerűsége a két világháború között rendületlenül tovább élt. 1945 után neve, ahogy 
a két vi lágháború között oly fontos olasz-magyar barátság is, fokozatosan feledésbe me
rült. Féléves magyarországi missziójáról 1923-ban írt emlékirata csak 41 évvel később 
(1964-ben), saját kiadásában, csekély pé ldányszámban jelent meg. Má ig csak olasz nyel
ven o lvasha tó . 5 6 

Csak a menekülésüket neki tulajdonító volt ludovikások ápolták emlékét . A proletár
diktatúra ellen, 1919 nyarán fegyvert fogott t i sz tnövendékek emlékezetében természete
sen ő maradt „minden idők legderekabb idegen katonája, aki valaha is Magyarország 
földjére lépett ." Képzeletükben az olasz alezredes életét is kockáztatva „oldalán pisztoly-
lyal, kezében korbáccsal , személyesen tiltakozott Kun Bélánál , és megfenyegette a nép
biztosokat, hogy az antant egyenként fogja felelősségre vonni őke t . " 5 7 

Évtizedekig, főként nekik köszönhetően, többnyire annyit tudtunk róla: 1919-ben 
megmentette a „ludovikásokat", egy rosszul szervezett, gyorsan elbukó felkelés tisztnöven
dék résztvevőit és parancsnokaikat. 

Az elmúlt néhány évben, főként olasz levéltárakban feltárt dokumentumokból egyre 
teljesebb, jóval összetettebb kép rajzolódik féléves magyarországi küldetéséről , katonai, 
diplomáciai , humanitár ius tevékenységéről . Az első vi lágháború utáni olasz katonai 
missziók fondjai nem csak az 1922-es Romanel l i -ünnepségekről lebbentik fel a feledés 
fátylát, de arra a kérdésre is választ adnak: vajon kiérdemelt-e, és ha igen, mivel érde
melt k i ilyen kivételes megbecsülés t? 

Guido Romanelli magyarországi missziójának története Bécsben kezdődött , röviddel 
a Nagy Háború lezárulása után, 1919 tavaszán. Telve lelkesedéssel és bizonyítási vágy-
gyal, május 6-án jelentkezett külszolgálatra a korrupciós botránya miatt már említett , 
Roberto Segre tábornoknál , a bécsi Olasz Fegyverszünet i Bizot tság pa rancsnokáná l . 5 8 

kettjén, hanem felesége súlyos betegsége miatt. A jelentésből az is kiderül, hogy Romanellinek Castagneto tár
saságában udvariassági látogatást kellett tennie a román követnél. ASMAE AP 1745. 2676/635. sz. (1922. no
vember 28.) 

55 Romanelli: i . m. (2. kiad.) 5-6. o. 
5 6 Erről 1. a 10. lábjegyzetet. 
5 7 Az 1919-es júniusi ellenforradalom. Goór György 1963. június 8-án, Sydney-ben megtartott Hősök napi 

ünnepi beszéde. Hadak Útján, 1963. június-július. 2. o. - Guido Romanelli haláláig a magyar emigráció ván
dorzászlójának fővédnöke volt. Alakja a fenti idézetben összemosódott Bandholtz tábornokéval, aki 1919. ok
tóber 5-én állítólag lovaglóostorát is használta a Magyar Nemzeti Múzeum műkincseinek védelmében. 

5 8 Segréről 1. Alberto Rovighi: 1 militari di origine ebraica nel primo secolo di vita dello Stato Italiano. Ró
ma, 1999. 88-89. o. és AUSSME Carte Biografie. Nr 60/37. 



Negyvenhá rom éve tapasztalatával, tá rsadalomtudományi és gyarmatügyi tanulmányok
kal, kiváló francia, angol és j ó német (valamint orosz) nyelvtudással tarsolyában megfe
lelőnek érezte magát a feladatra. 5 9 

Fel sem merült benne, hogy Budapestre kerül. Az első vi lágháborút lezáró fegyver
szünet, pontosabban a belgrádi konvenció feltételeinek el lenőrzését Magyarországon, 
1918 novemberétől - olasz felfogás szerint - egy „francia" bizottság kapta feladatul, de 
1919 májusában már a (francia és szerb katonákból álló) Vix-bizot tság sem tartózkodott 
Budapesten. A proletárdiktatúra elleni t i l takozásként az antant minden képviselője, élü
kön a magyar történelmi köztudatban jegyzékéről elhíresült Ferdinand Vix-szel, március 
végén elhagyta a magyar főváros t . 6 0 

Az Osz t r ák -Magya r Monarchia képviselői 1918 novemberében, Padova közelében, 
olasz tábornokok előtt írták alá a fegyverszüneti feltételeket, amelyek mindenekelőt t Itá
lia határait rögzítették. Nem véletlen tehát, hogy az olaszok voltak az elsők, akik Duna
medencei érdekeik biztosítására szinte azonnal megkezdték egy, a fegyverszünet rendel
kezéseinek teljesítését el lenőrző katonai misszió szervezését . A hamarosan száz főt is 
meghaladó Olasz Fegyverszünet i Bizot tság 1918 decemberében (egy hónappal a V i x -
bizottság megalakulása után) kezdte meg működésé t az osztrák fővárosban. 

Az antant katonai bizot tságainak tevékenysége a háború után, a békeszerződések alá
írása előtt, sem Bécsben, sem Budapesten nem korlátozódott leszerelési feladatokra. Ka
tonai feladatain túl a bécsi Segre-bizot tság is diplomáciai tevékenységet folytatott, és -
amiről Romanelli Bécsbe érkezéséig feltehetőleg semmit sem tudott - gondosan kiépített 
logisztikai bázisain kereskedelmi tranzakciókat bonyolított . 

Segre tábornok „hatnapos bécsi megfigyelés után," május 12-én, mint az Olasz Fegy
verszüneti Bizottság budapesti delegációjának új parancsnokát , Romanellit váratlanul a 
magyar fővárosba küldte. A fegyverszünet feltételeinek e l lenőrzése 6 1 a május elseje tisz-

y > Tizenkét évesen került a római Katonai Kollégiumba. A katonai akadémiát Torinóban végezte és had
nagyként fejezte be 1896-ban, majd egy tüzértiszti tanfolyam elvégzése után a l l . nehéztüzér-dandárhoz vezé
nyelték, ahol főhadnaggyá lépett elő. 1897-től néhány évre elhagyta az olasz királyi haderőt, így csak 1905-
ben, visszatértekor léptették elő századossá. 191 l-ben harcolt a tripoliszi háborúban, majd az első világháború
ban az afrikai hadszíntéren (többek között az Eritreai Gyarmati Hadtest állományában). 1915-ben a 10. nehéz
tüzér-ezred tisztjeként léptették elő őrnaggyá, 1917-ben nevezték ki alezredessé. Az első világháborút négy 
ütegből álló alakulatával a Piavénái fejezte be. Egy 1911-ben kapott katonai kitüntetésének köszönhetően 
1919-ben a hivatalos iratok már feltüntetik neve előtt az Olaszországban ma is használatos „lovag" (cavaliere) 
címet. Aktív katonaként (1924-ig) több hadtörténeti tanulmányt publikált (legtöbbet a tüzérség témájában). A 
második világháború után külpolitikai elemzéseket is megjelentetett, nem csak olasz, hanem francia újságok
ban, folyóiratokban is - köztük többet Magyarországról. Katonai pályafutásáról lásd: AUSSME Carte Bio
grafie 110/111. sz. 

6 0 Segre először, Sonnino javaslatára, aki azt akarta, hogy Olaszország is képviseltesse magát katonákkal 
Budapesten, 1919 januárjában delegált egy kisebb olasz katonai missziót a magyar fővárosba. Az első buda
pesti Olasz Katonai Bizottság vezetője, Ricardo Pentimalli őrnagy, többször tárgyalt Károlyi Mihállyal is, és a 
Vix-bizottsággal együtt 1919 március végén hagyta el Budapestet. 

6 1 Az olasz fegyverszüneti missziót a következő feladatokkal ruházták fel: az osztrák-magyar haderő lesze
relésének ellenőrzése; a német csapatok által hátrahagyott fegyverek begyűjtése; az el nem foglalt területeken a 
tábori tüzérség fegyvereinek számbavétele, a fegyverszünetben meghatározott mértékben szétosztása; különbö
ző más, át nem adott katonai anyagok és eszközök felkutatása, számbavétele; vasútvonalak és vasúti szolgálta
tások biztosítása az Ausztria-Magyarország megszállásában részt vevő olasz csapatok és az Itáliából hazatérő 
cseh-szlovák csapatok számára; katonai információk szerzése; a világháború során és a korábbi háborúkban az 
olaszoktól elrabolt műkincsek számbavétele; a fegyverszünet hajózásra vonatkozó rendelkezéseinek később 
pontosított direktívák alapján történő végrehajtása; a fegyverszüneti szerződés vonalain belül tartózkodó olasz 



teletére a szó legszorosabb értelmében is vörös (vörösbe öltöztetett) Budapesten nyilván 
szóba sem kerülhetett. A Forradalmi Kormányzótanács éppen hadsereget szervezett, har
colni készült szomszédaival . Ráadásul május 5-én, egy nappal Romanelli Bécsbe érkezé
se előtt Segre, a tanácsköztársaság kikiáltása miatt az antant minden más képviselője ál
tal elhagyott magyar fővárosba már delegált egy kisebb katonai missz ió t . 6 2 Parancsnokát 
Murari dalia Corte Bra' gróf vezérkari alezredest, meglehetősen szokatlan módon, Roma
nellinek néhány nap után le kellett váltania. 

A frissen kinevezett misszióvezető egy titkos, olasz-magyar kereskedelmi tranzakció 
kellős közepébe csöppent Budapesten. Az antant blokádját kijátszó kereskedelmi megál
lapodást Segre és Sydney Sonnino külügyminiszter különmegbízott ja , a Segre-misszióba 
„rejtett" Arr igo Tacoli márki kötötte április végén, Bécsben, Kun Béla megbízot taival ; 
az akció részleteit pedig a május 5-én Budapestre küldött olasz katonai delegáció pa
rancsnoka, Murari dalia Corte Bra ' tárgyalta meg Kun Bélával és a Közellátási Népbiz
tosság vezető ive l . 6 3 A Sonnino védőszárnyai alatt szerveződő, az olasz és a magyar kor
mány között létrejött, de magáncégekkel álcázott, titkos tranzakció 1919 nyarától nagy 
port kavart, s a korabeli európai sajtó több hónapos, hálás témájává vált. Az Adria partjá
ról induló antant-segélyszál l í tmányokhoz csatolt néhány „gyanús" olasz száll í tmány, és a 
magyar bankokból , kaució gyanánt, a bécsi misszió címére, teherautón küldött 12 ládá
nyi aranyrúd lelepleződése után az angolok és az amerikaiak, náluk is hangosabban pe
dig a Duna-medencei befolyásért folyó versenyből az olaszokat kiszorítani törekvő fran
ciák, illetve a csehszlovák hadsereg megszervezésében nagy érdemeket szerző olaszok 
helyett haderejük élére franciákat állító csehek azzal vádolták Itáliát, hogy ruhanemű és 
élelmiszer mellett, a szövetség blokádját kijátszva, még fegyvert is szállít a magyar „bol
sevik d ik ta túrának." 6 4 

Az aranyrudakat, bőröndökbe csomagolt pénzkötegeket mozgató illegális kereskede
lem szálainak kibogozása további kutatásokat igényel . 6 5 Az olasz katonai hatóságok a 

és szövetséges hadifoglyok és internáltak felkutatása és hazaszállítása; az olaszok által megszállt területen élő 
civil internáltak hazatelepítése; a sebesült és elhunyt hadifoglyok és internáltak, illetve elhunytak adatainak és 
minden más, a fegyverszünettel összefüggő információ gyűjtése. AUSSME E-15. 44/1. sz. n. A főparancsnok
ság Segrének. Róma. (1918. december 14.) 

6 Azzal a céllal - ahogy Segre magyarázta Romanellinek - „hogy az így nyert, egyedülálló pozíciót keres
kedelmi célú behatolásra hasznája." V. ö. Romanelli: i . m. (2. kiad.) 15. o. 

6 3 Erdélyi Mórral április közepén Tacoli tárgyalt, Segre pedig április 25-én Kondor Bernáttal. A magyar ta
nácskormány pénzügyi-kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozó javaslatait, a kereskedelmi szerződés feltételeit 
1919. április 28-án Segre megküldte a Főparancsnokság hadműveleti hivatalának. AUSSME E-8. 117/5. 7070. sz. 
A hadműveleti hivatal Segre egy nappal korábbi, a tárgyalás eredményeit összefoglaló táviratát április 29-én 
továbbküldte az olasz miniszterelnöknek, a külügy- és hadügyminiszternek, valamint a vezérkari főnöknek. 
ASMAE AP 1738. 7527. sz. 

6 4 Július végén az amerikaiak (az Egyesült Államok bécsi Halstead-missziója) feljelentést tettek az antant 
Gazdasági Bizottságánál, mert a Venezia-Giulia tartományból érkező, a bécsi misszió címére küldött antant
vonathoz csatolva ötvagonnyi textilt és élelmiszert találtak, és a kísérők útlevele nem Ausztriába, hanem Ma
gyarországra szólt. Május 22-én Királyhidánál az osztrák rendőrség, a bank bécsi leányvállalatának tiltakozásá
ra, le akarta foglalni azt a Budapesti Osztrák-Magyar Bank páncélszekrényéből kivett 15 millió korona értékű 
aranyaidat és 10 millió korona papírpénzt, amit a bécsi olasz fegyverszüneti missziónak címeztek. Segre azon
ban autót küldött a szállítmányért, és Bécsbe vitette azt. - Erről 1. Gábor Sándorné: Ausztria és a Magyaror
szági Tanácsköztársaság. Budapest, 1969. 175. o. 

6 5 A különböző jelentésekben - főként az aranyra vonatkozóan - az összegek eltérőek. Segre, saját bevallá
sa szerint, 3 000 000 korona értékű aranyrudat vett át. Egy nagyobb méretű aranyszállítmányt a békekonferen-



szövetségesek blokádjának kijátszását természetesen következetesen és kitartóan tagad
ták. Ez azonban nem tudott gátat vetni az elsősorban Segre ellen indult, évekig tartó saj-
tóhadjára tnak. 6 6 A vádakból jutott „budapesti c inkosának," Romanellinek is. 

Bár memoárjában, a nyi lvánvaló előírásoknak megfelelően, az olasz alezredes erről 
nem tesz említést, az eddig feltárt dokumentumok tanúsága szerint Segre nem a titkos 
akcióban történő aktív részvétellel , hanem éppen annak fedezésével bízta meg az alezre
dest.6 7 Néhány nappal korábban kinevezett elődjét azért kellett leváltania, hogy az Olasz 
Fegyverszünet i Bizottság prioritást é lvező feladatát, a titkos olasz szállítások lebonyolí
tását Murari gróf továbbra is, de már nem az antant olasz katonai missziójához tartozóan, 
hanem a háttérben, észrevétlenül folytathassa.6 8 Romanelli j ó választásnak bizonyult, 
gyorsan magára vonta a figyelmet. M i n d i g tökéletes, fess megjelenése, a Ritz szállóban 
berendezett hivatala, lakása, feltűnő Lancia automobilja, két agara, híres fehér lova ha
marosan Budapest-szerte ismertté tette. 

Az alezredest a diplomácia világába, Segre utasítására, a bécsi olasz katonai misszió
ba delegált külügyi biztos, Tacoli márki vezette be. Magyar kapcsolatai kialakításában 
azonban elsősorban a szerb követnek kinevezett, de 1919 januárjától népes arisztokrata 
rokonai körében Budapesten tar tózkodó L iv io Borghese herceg segí te t te . 6 9 Tacoli fontos 
kereskedelmi partnernek és az „Adria felé törekvő szláv áradattal szembeni védőbástyá
nak" tekintette a megcsonkítot t , tengerétől megfosztott, de a Duna-régióban központi he
lyet elfoglaló Magyarországot . Hogy a jugosz láv orientációtól elterelje, Olaszország ré
széről konkrét gazdasági és polit ikai lépéseket sürgete t t . 7 0 О javasolta Sonninónak a 
blokádot kijátszó élelmiszer, nyersanyag- és tüzelőanyag-száll í tásokat , könnyített fizetés
sel, pénzügyi kölcsönnel, kompenzatív elszámolással . 7 1 Sonnino különmegbízottja Roma
nelli budapesti missziójának kezdetén már pontosan látta az olasz nagyhatalmi (Duna
medence -Ba lkán ) ábránd, az Olaszország irányította m a g y a r - r o m á n ( - b o l g á r ) szövetség 

cia Pénzügyi Tanácsa júliusban foglalt le. Későbbi sorsa egyelőre ennek is ismeretlen. Május elejére vonatko
zóan egy 50 000 000 korona értékű megállapodást feltételezhetünk, amelynek harmadát aranyban fizették. Jú
liusban egy újabb, hatvanmilliós üzletkötésről van adatunk. 

6 6 A felháborodott hangú német, osztrák, valamint olasz újságcikkek listáját és tartalmi ismertetését 1. 
Generale Roberto Segre: La Missione Militate Italiana per L'Armistizio, (dicembre 1919 - gennaio 1920). Bo
logna 1928.264-269.0. 

fi7 Erre utal, hogy Romanelli neve nem szerepel Segre azon 12 tisztjének listáján, akiket vele együtt a bécsi 
misszió illegális tevékenysége miatt perbe fogtak és elmarasztaltak. Segre könyvében is azt állítja, „a gazdasági 
behatolás" már Romanelli megérkezése előtt elkezdődött és „gyümölcsözőnek bizonyult." Segre: i . m. 178. o. 

6 8 Murarit Segre a Budapesten észrevétlenül jelen lévő, közvetlenül a Főparancsnokság alá rendelt, „Civil 
Ügyek Bizottsága" vezetőjének nevezte ki . A bizottság hatáskörébe tartoztak az ellátási- és útlevélügyek, a ha
difoglyok, a hazatelepítések, és a kereskedelmi ügyek. Segre és Romanelli is azt írja, Murarit májusban új 
megbízatása Bécsbe szólította. Ezzel szemben Mombelli még 1919 decemberében is kilenc olyan olasz tisztről 
jelentett (köztük Murariról is!), akik nem az Olasz Katonai Bizottsághoz tartozóan Budapesten teljesítenek 
szolgálatot. 

6 9 Romanelli jó kapcsolatot épített ki többek között pl. az általa Károlyi Fannynak nevezett, Károlyi Lász-
lóné Andrássy Franciska grófnővel, aki Bethlen Istvánnak és Livio Borghese hercegnek egyaránt unokatestvére 
volt. 

7 Az olasz külpolitika 1918 novemberéig, maximális területi igényei érdekében, nagyon ellenségesen vi
selkedett a Monarchiával szemben, novemberben fordulatot hajtott végre, s mivel fő vetélytársa immár „Jugo
szlávia" volt, Magyarországot potenciális szövetségesének tekintette, amit a magyar diplomácia csak meglehe
tősen későn értett meg. (Fülep Lajos pl. még hiába hívta fel erre a Károlyi-kormány figyelmét.) 

7 1 ASMAE AP 1738. 18718. és 18 980. sz. Tacoli távirata Sonninónak. (1919. március 1. és március 5.) 



létrehozásának magya r - román viszonylatban adódó , aligha legyőzhető akadályait . A 
Tacoli által közvetített sonninói külpolitikai i rányvonalat követve, Segre és Romanelli 
sem értett egyet Magyarország etnikai elveket semmibe vevő szétdarabolásával . Ezt az 
álláspontot azonban a „több vasat is tűzben tar tó" gyenge, s ezért e l lentmondásos olasz 
külpolit ika következetesen még képviselni sem tudta, nem hogy érvényes í ten i . 7 2 

Romanelli folyamatosan gyűjtötte, rendszeresen küldte Bécsbe (esetenként Rómába , 
Pár izsba is) az információkat. Segített a Magyarország területén élő olaszok (a fiumei
eket is annak tekintették) ingó és ingatlan vagyonának megóvásában . Segre instrukciói
nak megfelelően gyorsan kapcsolatba lépett a tanácskormány vezetőivel . Sokszor tár
gyalt, j ó viszonyt épített k i több szociáldemokrata népbiztossal , mindenekelőt t Ágos ton 
Péterrel, de - a politikai és ideológiai különbségek ellenére - jól együtt tudott működni 
Kun Bélával is . 7 3 Jó kapcsolatok kiépítésére törekedett ugyanakkor az el lenzékkel is, és 
folyamatosan próbálta meggyőzni a Forradalmi Kormányzótanács tagjait, adják át a ha
talmat egy, az antant számára is elfogadható - lehetőleg olasz orientációjú - polgári de
mokratikus kormánynak. 

Az olaszok j ó viszonya a tanácsköztársaság vezetőivel eleinte kifejezett ellenszenvet 
keltett a lakosság körében. A bécsi magyar el lenforradalmárok emiatt Segrével sem 
szimpatizáltak. Csak miután Romanelli a budapesti olasz kolónia tagjai számára szerve
zett étkeztetést a háború és a blokád miatt éhező magyarok számára is lehetővé tette, és 
kiderült, hogy a népbiztosokkal ápolt j ó kapcsolatait a rendszer el lenségeinek megmen
tésére (is) használja, kezdett lassan formálódni missziója és személye iránt a magyarok 
később legendássá váló rokonszenve. 

Népszerűségét kétségkívül a Kun Bélával, a jún ius 24-i ellenforradalmi felkelés részt
vevőinek megmentése érdekében történt jegyzékvál tása alapozta meg. A külügyi népbiz
tos ugyanis Romanelli első jegyzékét és a néhány órával később arra adott válaszát, más
nap (június 27-én) megjelentette a Népszavában . 7 4 

A statáriális bíróság által az Oktogon lámpavasain akasztásra ítélt lázadók kivégzése 
ellen tehát, ha nem is pisztollyal és korbáccsal , de az antant nevében két kemény hangú 
jegyzékkel tiltakozott. 7 5 Első jegyzékét Segrének küldött je lentésében egyér te lműen hu
manitár ius szempontokkal, a rendkívül szigorú ítélettel indokolta. A másodikat a külügyi 
népbiztos válaszának, a két kormány közötti j ó kapcsolatokra célzó, az olasz missziót az 
antant-szövetségesek előtt egyér te lműen kompromit tá ló egyik mondatával magyaráz ta . 7 6 

* Az olasz külpolitikáról 1. L . Nagy Zsuzsa: Az olasz érdekek és Magyarország, 1918-1919. Történelmi Szem
le, 2-3. (1965) 256-274. o. és Uő: A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1918-1919. Budapest, 1965. - A 
tanácsköztársaságról Hajdú Péter: A tanácsköztársaság mai szemmel. História, 1992. XPV. évf. 26-28. o. 

73 Carlo Stelluti Scala: Béla Kun dice che i tempi non sono maturi pel Bolscevismo. Ricordi del colonello 
Romanelli a Budapest. (Kun Béla szerint az idő még nem érett meg a bolsevizmusra. Romanelli ezredes emlé
kei Budapestről.) // Giomale d'ítalia, 1919. december 7. - Kun Béláról Romanelli emlékiratán kívül I . még 
Segre: i . m. 241-244. o. 

7 4 A teljes jegyzékváltás első magyar nyelvű közlése Gabányi János: Ünnepek. Magyar Katonai Közlöny, 
1922.731-736.0. 

7 5 A Kun Bélát felháborító jegyzékek küldéséhez, minden valószínűség szerint, az is hozzájárult, hogy 
1919 júniusának második felében a tanácskormány helyzete már egyre nyilvánvalóbban reménytelenné vált. 

7 6 ASMAE Congresso della Pace (CP) Ungheria (1-D) 7436. sz. Romanelli Segrének (1919. június 27.) A 
jegyzékek egyben hivatalos elhatárolódást is kifejeztek a tanácskormánytól. Az elhatárolódás hátterében első
sorban az olasz kormányváltás állt. 



Természetesen Kun Béla is tudta, Romanelli csak blöffölt, amikor a felkelők kivégzése 
esetén az antant megtorlását helyezte kilátásba, de a bécsi és budapesti olasz katonai bi 
zottság jóindulatát , azt az olasz-magyar hallgatólagos magál lapodást , amely a k o m m ü n 
bukása esetén a népbiztosok családtagjainak Bécsbe menekítését is magába foglalta, nem 
kockáztatta. Az alezredes jegyzékei , mások közbelépésével (pl . B ö h m Vi lmoséval ) meg
erős í tve , 7 7 mindenesetre hozzásegítet tek közel háromszáz embert a megmeneküléshez , és 
amellett, hogy kivívták Segre és az olasz katonai vezetés el ismerését , kiérdemelték a bu
dapestiek háláját i s . 7 8 

Az eredményes jegyzékvál tásnak azonban kellemetlen köve tkezménye is lett. M í g az 
ellenforradalmi felkelést megelőzően az európai sajtó a bécsi és budapesti olasz bizott
ság parancsnokai tól a proletárdiktatúra vezetőivel kialakított „gyanúsan" j ó viszonyukat 
kérte számon, ettől kezdve az olasz baloldal, az ellenkezőjéért ostorozta őke t . 7 y 

Kétségkívül a ludovikások megmentése Romanelli legismertebb cselekedete. A misz-
sziójának inkább megfelelő, „szóbeli j egyzékeken" alapuló humanitár ius tevékenysége 
jóval szélesebb kört érintett. Interjúkból, memoárok, beszédek félmondataiból , saját 
v isszaemlékezéséből , későbbi olasz követek jelentéseiből következtetve, kiterjedt a fővá
rosi és vidéki polgári lakosság több rétegére: arisztokratákra, gyáriparosokra, bankárok
ra, a különböző egyházak képviselőire, népbiztosokra, szociáldemokrata képviselőkre , 
egyszerű katonákra, polgárokra. A tanácskormány lemondása után egy olasz nemzeti 
színekkel díszített, é le lemmel rakott autókonvojt , korábban gyógyszer t hozatott a háború 
és a blokád miatt nélkülöző országba; hazaindulása előtt pénzt hagyott Budapest szegé
nyeire. 8 0 

A m i az olaszok által tagadott fegyverszállí tás „légből kapott" vádját i l let i , eddig sem 
Rómában , sem Budapesten nem került napvilágra olyan dokumentum, amely Romanelli 
tevőleges részvételét igazolná. Bár az újságokban megfogalmazott vádak irreálisnak tűn
nek, a magyar katonai vezetőkkel kialakított j ó kapcsolatai ismeretében teljességgel még
sem zárhatjuk ki őke t . 8 1 

Romanelli érdemeit többen vitatják. L. pl. Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Bécs, 1923. 397. o. és 
Hajdú Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 1969. 304. o. Tény, hogy Stromfeld Aurél és a 
Vörös Hadseregben is szolgált ludovikás tisztek érdemeit és közbenjárását hosszú ideig nem lehetett méltatni, 
ezért elképzelhető, hogy az ő érdemeik is Romanellire szálltak. Az is valószínűsíthető, hogy Kun Bélának jú
nius végi, szorult helyzetében már nem állt szándékában tömeges kivégzéseket rendezni. 

7 8 Az olasz misszió székhelye előtt hálatüntetésre került sor. ASMAE CP 1-D. 3/1775. sz. Vittorio Cerruti 
külügyi biztos jelentése a külügyminisztériumnak. (1919. július 2.) - Segre november 2-án kitüntetésre terjesz
tette fel Romanellit. November 7-i jelentésében tevékenységét a következőképpen értékelte: „Miután 1919. 
május 16-án, a kommün idején, a budapesti misszió élére került, Romanelli alezredes hatékony és megfontolt 
magatartásával hozzájárult Olaszország humánus hírnevének erősítéséhez. A háborús konfliktus lezárulása 
utáni időszaknak megfelelően, az országot új színben feltüntetve, sikeresen folytatta elődei, Pentimalli őrnagy 
és Murari ezredes munkáját. Humanitárius tevékenysége Kun Béla kormányához június 26-án intézett jegyzé
kével érte el tetőpontját, amelyről egyértelműen kijelenthetem: annak a tervnek a megvalósításához vezető első 
lépések egyikeként értékelem, amelyet budapesti missziónk feladatának tekintettem." AUSSME E-15. 68/1. 
5339. sz. Közli Eördögh István: Erdély román megszállása (1916-1920). Szeged, 2000. 46. o. 

" Különösen Antonio Gramsci és az Avanti! írásai támadták Segrét, Romanellit és az olasz kormány „sacro 
egoismót" képviselő politikáját. Gramsci szerint Romanelli „a forradalmat belülről bomlasztó Raszputyin" sze
repét töltötte be. 

8 0 Erről 1. a 45. lábjegyzetet. 
8 1 A sajtóvádak szerint, Romanelli autókat, géppuskákat, töltényeket, kis kaliberű ágyúkat adott el. Az 

egész Vörös Hadsereget ő öltöztette „sárga posztóba". Segrével, a „panama-tábornokkal" együtt 7 repülőt (3 



1919. június 23-ától az Or lando-kormányt a Ni t t i -kormány váltotta és Sonnino helyé
be Tommaso Tit toni lépett, aki semmit sem tudott a titkos olasz-magyar kereskedelmi 
akciókról . A bécsi és budapesti olasz misszió háttere hirtelen megváltozott . Ti t toni , Son-
ninónál óvatosabb politikát tűzve zászlajára, nem kívánt konfrontálódni sem a nagyha
talmakkal, sem az olasz baloldallal, és elődjénél jóval kevésbé tartotta elfogadhatónak, 
hogy katonák helyettesítsék a d ip lomatáka t . 8 2 A franciákat visszaszorítani képes Duna
medencei olasz pozíció kiépítése, az olasz presztízs „minden áron tör ténő" emelése a hi 
vatalos olasz poli t ikában egy időre háttérbe szorult. Segre és Romanelli azonban ehhez 
már - úgy tűnik - nem tudott alkalmazkodni. Nem volt képes (nem akart?) elszakadni a 
sonninói külpolitikai i rányvonaltól . 

1919 augusztusának első napjaiban, a tanácsköztársaság bukása után, mint „az antant 
egyedüli Magyarországi képviselője ," Romanelli k iemelkedő szerephez jutott. A l i g is
mert tény, hogy a bécsi és budapesti olasz képviselet komoly szerepet játszott a Peidl-
kormány megalakí tásában, amelyben tárcát kaptak mindazok a szociá ldemokrata pol i t i 
kusok, akik garanciát jelenthettek a már folyó olasz-magyar kereskedelmi t ranzakció to
vábbi folytatásához. (Ágoston, Haubrich, Garami.) Néhány napig úgy tünt, az esemé
nyek „az olasz érdekek irányában haladnak." Segre később Romanelli érdemei közé 
sorolta, hogy mint mindig, augusztus első hetében is je lentősen hozzájárult a szélsőségek 
visszafogásához, és sokat tett azért, hogy a magyarországi á tmenetre vérontás nélkül ke
rüljön sor. 8 3 

A tanácskormány lemondásáról az olasz alezredes értesítette a békekonferenciá t 8 4 , és 
- alacsony katonai rendfokozata, kétes legitimációjú tisztsége ellenére - az antant leg
magasabb szintű képviselőivel lépett ér intkezésbe. Clemenceau-nak a magyar kormány 
felkérésére 5 nap alatt négy rádiótáviratot küldött . Útlevelet adott a népbiztosok család
tagjainak, köztük néhány népbiztosnak is, akik az úgynevezet t olasz vonaton, olasz 
csendörök kíséretében jutottak Bécsbe . A lakosság megnyugtatására kiáltványt tett köz
z é . 8 5 Segrével összhangban minden tőle telhetőt megpróbál t , hogy a román csapatokat 

Newportot, 4 Capronit) és tankokat is Magyarországra csempésztek - részben lopott aranyért, részben a királyi 
palota festményeiért. - A felkelők érdekében tett lépései után megszaporodott számú informátoraitól megkapta 
a Vörös Hadsereg hadrendi leírásait is. Tisztában volt vele, hogy Bécsbe továbbításuk után azok a románokhoz 
is eljutnak. Az olasz katonai levéltárban nem maradtak fenn Romanelli által küldött haditervek, csak néhány 
hadrendi leírás: AUSSME E-15/68. sz. n. (1919. július 10.) Ezt memoárjában is publikálta, bizonyítandó, fő
ként a később vele feltűnően ellenséges románok felé, hogy a szövetséges érdekeket szem előtt tartva tevé
kenykedett Magyarországon. Romanelli: i . m. (2. kiad.)142-143. o. - Romanelli tevékenységét természetesen a 
Vörös Hadsereg Parancsnokság is figyelemmel kísérte. L.: Romanelli jelentései Segrének. Hadtörténelmi Le
véltár (HL) Magyarországi Tanácsköztársaság (MTK), Vörös Hadsereg Parancsnokság (VHP) 60/157. és 
61/109. sz. (1919. július 15. és 16.); Segre távirata Romanellinek. 61/108. sz. (1919. július 16.) 

S 2 Az olasz külpolitika változásairól 1. Francesco Caccamo: Italia e la „Nuova Europa" (II confronto 
sull'Europa Orientale alia conferenza di pace di Parigi 1919-1920). Milano, 1990. 

8 3 ASMAE CP 1-D. 8/16606. sz. Segre jelentése a Főparancsnokságnak. (1919. augusztus 8.) 
8 4 H L MTK VHP 62/226. sz. (1919. augusztus 1.) A Clemenceau-nak küldött táviratot - mutatis mutandis 

- elküldte a szövetséges keleti hadseregek főparancsnokának, Franchet d'Espérey tábornoknak, és tudomásul
vétel végett a román, valamint a szerb-horvát-szlovén hadsereg főhadiszállására is. 

5 „Az antant képviselőjének kiáltványa a magyar néphez! Romanelli alezredes fölhívása! Mint egyedüli it
teni képviselője az antantnak, amellyel a jelenlegi magyar kormány békés viszonyban kíván élni, nyugalomra 
és rendre hívom föl Budapest és az egész ország lakosságát, és fölszólítom arra, hogy a jelenlegi kormány 
minden rendelkezését a legszigorúbban tartsa be, hogy a rend, a vagyon és a személybiztonság teljes mérték
ben fönntartható legyen. Mindenki tartózkodjék minden pártgyülölettől, minden felekezeti türelmetlenségtől és 



Budapest előtt megállí tsa, s elérje: helyettük egy-egy angol, amerikai, olasz és francia 
zászlóalj szállja meg a magyar fővárost. 

Nem csak Clemenceau, de saját külügyminisztere , Tit toni sem nézte j ó szemmel Pá
rizsban Romanelli közvetítését. Egyedül Segre fejezte k i kétszer is írásban teljes „meg
elégedését azzal a móddal , ahogy a kényes és bonyolult magyar helyzetet kezelte" és az 
olasz presztízst erősí te t te . 8 6 

Romanelli a magyar kormány kérésére, megpróbált közvetíteni a románok és magyarok 
között is. A román katonai vezetők azonban, magától értetődően, magukat tekintették a 
szövetséges és társult hatalmak képviselőinek, és egyszerűen ignorálták az olasz katonai 
missziót. Jól érzékelteti az alezredes néhány napos heroikus küzdelmét és csalódását az 
alábbi levél, amelyet, türelmét vesztve, rendfokozatáról megfeledkezve, augusztus 5-én 
küldött a várost megszálló román erök főparancsnokának, Stefan Hóiban tábornoknak: 

„ Tábornok Úr! Három napja próbálok kapcsolatba lépni Önnel rádiótávirat, illetve 
három tisztem útján, akiket Önhöz küldtem, mint hírvivőket. Azt hittem, szövetségesként 
és a négy szövetséges nagyhatalom egyetlen budapesti delegációja vezetőjeként így telje
síthetem a legegyszerűbben a rám bízott feladatot. Vártam az Ön részéről is a kapcsolat
felvétel szándékéinak kifejezését. Részben azért, mert úgy gondolom, hogy mi ketten 
ugyanannak a célnak eléréséért küzdünk, egyazon ügyet szolgálunk, mégpedig: hogy bé
két és nyugalmat hozzunk Magyarországnak; részben pedig azért, mivel feltételeztem, 
tudomása van arról, mit tett a misszió az utóbbi hetekben azért, hogy a minimumra csök
kentse a háború okozta elkerülhetetlen csapásokat. 

Ezzel szemben, meglepve tapasztaltam, hogy az Ön utasítására parancsnokai milyen 
különleges odaadással - tudomást sem véve az általam továbbított párizsi értesítésekről 
- akadályozták meg tisztjeimet abban, hogy Önnel vagy más nagyobb egység parancsno
kával találkozhassanak, itt jegyzem meg, hogy tisztjeim közül egy, akit katonái feltartóz
tattak, máig nem tért még vissza. 

Ugyancsak meglepve láttam, hogy ma csapatai élén a városba vonult, és díszszemlét 
tartott, annak ellenére, hogy tegnap este abban állapodtunk meg Rusescu tábornokkal és 
a magyar hadügyminiszterrel, hogy a román csapatok a várostól öt kilométerre marad
nak, a számukra átadott táborokban. Kizárólag abban az esetben, amennyiben a város 
közrendje oly mértékben felbondana, hogy a kormány képtelen lenne rendet teremteni, 
kizárólag abban az esetben léphettek volna be a román csapatok a magyar főváros terü
letére. Amikor végül ma megtudtam, hogy Budapesten van, és olyan feltételeket diktál a 
városnak, mintha egy meghódított városról lenne szó, akkor kötelességemnek éreztem, 
hogy felkeressem Önt, úgy is mint a szövetséges és társult hatalmak egyetlen magyaror-

mindennemü viszálykodástól, nehogy fokozzák azoknak a nehéz helyzetét, akikre a jelen súlyos pillanatban a 
kormányzás felelőssége nehezedik. Amennyire módomban és hatalmamban van, törekedni fogok arra, hogy az 
antant Magyarország mai helyzetén a legrövidebb idő alatt könnyítsen a blokád részleges vagy teljes megszün
tetésével és a szükséges béke nyújtásával, hogy a magyar nép értelmessége és szorgalma révén újra fölvirul
hasson. G. Romanelli, a budapesti olasz katonai misszió vezetője." AUSSME E-15. 68/1. 1775. sz., 4. sz. mel
léklet. 

8 AUSSME E-15. 68/1. 16184. sz. Segre távirata a Főparancsnokságnak és a párizsi olasz delegációnak. 
(1919. augusztus 3. és uo. 21.783. sz., 3. melléklet. A Főparancsnokság külügyi hivatalának jelentése Alberico 
Albricci hadügyminiszternek (1919. október 30.) 



szági képviselője, amely hatalmak nevében lép fel Ön is, és úgy is, mint a Budapest város 
és a magyar kormány képviselőivel tartott megbeszélésen jelen lévő egyetlen szövetséges 
személy, aki Önt pontosan tájékoztathatja a legfrissebb eseményekről. Amikor felajánlot
tam közreműködésemet, Ön távozásra szólított fel, dacára annak, hogy felhívtam rá a fi
gyelmét, azért jöttem, hogy a versailles-i Legfelsőbb Tanács utasításait átadjam. 

Ezek után nem maradt más lehetőségem, csak az, hogy így utólag írásban közöljem: 
Tábornok Úr! Clemenceau úr, a békekonferencia elnöke parancsára csapatainak azon a 
helyen kellett volna megállniuk, ahol az ő augusztus 3-i rádiótáviratának időpontjában 
voltak. Tehát az említett távirat értelmében is, az ön csapatainak a városon kívül kellett 
volna maradniuk, és nem lett volna szabad győztesként bevonulniuk, elfoglalni a vasuta
kat, ellenőrzésük alá vonni minden lehetséges összeköttetést, akadályozni a város amúgy 
is sok nehézséggel küszködő ellátását, lefegyverezni a rendőrséget. 

Mindezeknek írásbeli közlése után, nincs más lehetőségem, mint hogy Önre hárítsam 
a felelősséget mindazokért a parancsára elkövetett cselekedetekért, amelyek tökéletes el
lentétben állnak a párizsi békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának akaratával. 

Fogadja, Tábornok Úr, legmélyebb tiszteletem. Guido Romanelli alezredes87 

Augusztus 6-a, a Peidl-kormány lemondatása és a Friedrich-kormány románok általi 
hatalomra segítése óriási csalódást jelentett Romanelli és bécsi parancsnoka számára. „Arra 
törekedtünk - írta később Segre - , hogy a tanácsköztársaság liberális politikai rendszerré 
történő békés átalakítását segítsük elő. A román megszállás azonban megsemmisítet te 
munkánk minden eredményét, jóllehet épp e munka segítette elő magát a megszál lás t ." 8 8 

Hogy a „román megszállást az okvetlenül szükséges minimumra korlátozzák", végül 
a párizsi békekonferencia négy tábornokot küldött Budapestre. Ernesto Mombel l i vezér
őrnagy, Itália képviselője 1919. augusztus 12-étől átvette Romanelli budapesti misszió
j ának parancsnokságát is. Segre felajánlotta a krakkói vagy a varsói misszió vezetését , de 
az alezredes, mint a négy tábornok titkára, a magyar fővárosban maradt. Szeptemberben, 
az ország belső helyzetéről készített je lentésében szót emelt a zsidók és a polit ikai fog
lyok érdekében, egyként elítélve mind a fehér, mind a vörös terrort. 8 9 

A budapesti beosztott tiszti szerep nem lehetett könnyű az öntörvényű, a magyar hely
zetet új parancsnokánál jóval jobban ismerő, kiváló kapcsolatokkal rendelkező Roma
nellinek. Helyzetét tovább nehezítette, hogy a Magyarországgal szembeni túlságosan szi
gorú követelések felülvizsgálatát, a román rekvirálások elleni határozottabb fellépést 

8 7 AUSSME E-15. 68/1. 1954. sz., 1. sz. melléklet. Romanelli jelentése Segrének, Borghesének. (1919. 
augusztus 6.) - Közli Szabó Mária: Magyar-olasz kapcsolatok az első világháború után. Guido Romanelli 
Magyarországi missziója. Századok. 2007/1. sz. 131-132. o. - Segre csak a címzettnek történt kézbesítés után 
látta a levelet, és bár akkor lényegében egyetértett vele, a már hivatkozott november 7-i jelentésében Romanelli 
augusztus első napjaiban tanúsított magatartását a románokkal szemben ellenségesebbnek értékelte, mint ami az 
olasz politikának megfelelt. „Ugyanakkor megjegyzendő - fűzte azonban november 7-i megítéléséhez is - nem 
álltak rendelkezésre megfelelő irányelvek az adott kérdésben, másfelöl a románoktól megszokott eljárás Magyar
országgal szemben közismerten kegyetlen volt. Mindenesetre néhány parancsom mérsékeltebbé tette Romanelli 
tevékenységét." AUSME E-15. 68/1. 5339. sz. Segre jelentése a főparancsnokságnak (1919. november 7.) 

8 8 Uo. 
89 Bandholtz: i . m. 81. o. és Romanelli: i . m. (2. kiad.) 205. o. 



sürgető, nyíltan egyre kevésbé vállalható meggyőződését a négy tábornok közül nem az 
olasz, hanem a két angolszász, az amerikai Bandholtz és a brit George Gorton képvisel te . 9 0 

Tittoni külügyminiszter a román megszállást kiváló alkalomnak találta a már Sonnino 
által is dédelgetett olasz irányítású r o m á n - m a g y a r unió létrehozására. Utasí tásainak 
megfelelően Mombellinek is e terv útját kellett egyengetnie. E feladat teljesítésében a 
románok szemében persona non gratává vált Romanellire a vezérőrnagy nem számítha
tott. Mombel l i és Tit toni különmegbízott ja , az Arr igo Tacoli márki t váltó Vi t tor io Cer-
ruti is egyre többször panaszolták: az alezredes a hivatalos olasz politikától el térő irány
vonalat követ. A külügyminisz tér iumban már augusztusban úgy tudták: Romanelli nem 
híve a r o m á n - m a g y a r un iónak . 9 1 

Két nappal a román csapatok kivonulása után, 1919. november 16-án, Horthy bevo
nulása napján Romanellinek is távoznia kellett Budapestről . Hazarendelésében döntő té
nyezőként játszott közre az antanttal szövetséges románok erre vonatkozó, többször is
mételt, határozott kérése, a bécsi Olasz Fegyverszünet i Bizot tság korrupciós botránya, 
illetve az azt követő olasz kormányvál tás . 

A kisantant-szövetségeseknél működő diplomaták, összekötő tisztek, tábornokok min
denütt pártfogolták az adott ország - Románia , a s ze rb -horvá t - sz lovén állam, Csehszlo
vákia - érdekeit , s ezt kormányuk, vezérkaruk, és a párizsi békekonferencia természetes
nek tartotta. A Magyarországra delegáltak esetében a helyi é rdekek jobb megismerése , 
akár csak részleges pártolása, ha túlment a tisztán humanitár ius szempontokon, már 
problémát , „kel lemetlenséget" okozott a küldő ország, illetve Pár izs számára. A háttér
ben folytatott „másodvonalbe l i" politizálást, sajátos érdekérvényesí tést az olasz hivata
losság - Itália lévén a leggyengébb a „négy nagyból" - a legkevésbé vállalhatta. A ki 
nem mondott, nyíltan nem vállalt törekvések képviselői szükségszerűen el kellett, hogy 
viseljék a félhivatalos dezavuálás valamilyen kellemetlen formáját . 9 2 Romanelli katonai 
karrierjével fizetett a „magyarok pártolásáért ," magyarországi népszerűségéért . Uj állo
máshelyén, a római 3. nehéztüzér-ezrednél , Mombel l i utasítására, 1920 februárjában 
megalázó fegyelmi eljárás vár ta . 9 3 Egy hónap elzárásra ítélték, de a hosszú vizsgálati idő 
miatt azt már eleve letöltöttnek tekintették, és az ítélethirdetés után rögtön közölték: egy 
azonnal érvénybe lépő amneszt iának köszönhetően, már el is törö l ték . 9 4 1924-ben végleg 
elhagyta az Olasz Királyi Haderőt . 

A negyedik, a Mombellihez hasonlóan romanofil francia tábornok Jean César Graziani volt. A négy tá
bornok vezette bizottság helyzetét legszemléletesebben egy mára már anekdotává szelídült Mardarescu-nyilat-
kozat érzékelteti. A román főparancsnok - állítása szerint - a szövetségközi bizottság rekvirálás elleni felszólí
tásaira a következőket válaszolta: „Uraim, maguknak van négy telefonjuk, nekem pedig 80 ezer szuronyom." 
Bandholtz a soha el nem hangzott nyilatkozatot ironikusan így kommentálja: „...amennyiben ezt mondta vol
na, az igazságot mondta volna, s ez további bizonyíték arra, hogy ő sosem mondott ilyet." Bandholtz: i . m. 158. o. 

9 1 AUSSME E-8. 117/9. 19916. sz. Carlo Sforza helyettes külügyi államtitkár a párizsi békekonferencia 
olasz delegációjának (1919. augusztus 29.). 

9 2 Bár Romanellinek büntetésből kellett távoznia, egyáltalán nem kellett új állomáshelyére sietnie. Öt napot 
töltött Bécsben, Rómában fogadta öt Albricci hadügyminiszter, Sforza gróf, helyettes külügyi államtitkár és 
XV. Kelemen pápa is. Párizsban Ugo Cavallero tábornok, az olasz katonai delegáció parancsnokának kérésére 
írásban tájékoztatta az olasz delegáció tagjait a magyarországi helyzetről, majd Londonban töltött egy hónapot. 

3 Mombelli és Cerruti túlságosan vállalkozó szelleműnek, a szabályokat, a katonai fegyelmet semmibe ve
vőnek tartotta. Helytelenítették, hogy „rangjánál magasabban tetszelegve," „titkos relációkba bonyolódva" 
folytat tárgyalásokat a magyar politikai élet szereplőivel. ASMAE CP 1-D. 7/3581. sz. Cerruti jelentése a kül
ügyminisztériumnak (1919. november 13.) 

9 4 Személyi lapján valóban nem szerepel. 



M é g ugyanabban az évben társadalomtudományi és gyarmatügyi d iplomát szerzett és 
diplomataként folytatta pályafutását. 1927-től 1934-ig Barcelonában fökonzul, 1934-től 
1938-ig az olasz külügyminisz tér iumban dolgozott követi beosztásban, 1938 és 1943 kö
zött Budapesten a Magyar-Olasz Bank elnöke vol t . 9 5 

Az antant-polit ikán belül egy megér tőbb variációt képviselt - nem egyedül ugyan, de 
a magyar kortársak számára igen látványosan - a napi gondok, a mélyen megsértet t 
nemzeti érzések iránti szimpátiával . Budapest lakossága a háború alatti óriási k iábrándu
lás után úgy érezhette, az olaszok másként viselkednek a legyőzött és magalázot t Ma
gyarországgal , mint a többi győztes hatalom képviselői . Romanelli, ha a főváros román 
megszállását nem is tudta megakadályozni , tevékenységével újraélesztette a magyar
olasz barátság mítoszát, ami mögött 1919-ben természetesen az a magyar illúzió rejlett -
amely később majd meghatározza a két világháború közti magyar külpolit ikát is - hogy 
Olaszország segíteni fog legalább a magyar többségű elcsatolt területek visszaszerzésé
ben. Missziója e redményeként a magyarok szemében ő lett az ország pártját fogó, két v i 
lágháború közötti olasz külpolit ika első képv i se lő je . 9 6 

Guido Romanelli 97 évet élt, haláláig ápolta magyar kapcsolatait. Koporsóját - kéré
sére - a Ludovika zászlója fedte. 9 7 

9 5 Nem csak maga Romanelli, hanem - ahogy fegyelmi eljárása is tanúsítja - a Magyarország felé egyre 
közeledő olasz diplomácia is tisztában volt a magyar-olasz kapcsolatokban kialakult szerepe fontosságával, 
„hasznosítható voltával." - Lánya, Annamaria Romanelli szerint elsősorban katonának tartotta magát, s örült 
volna, ha katonai pályája teljesedhet ki . 

9 6 Romanellihez hasonló tisztelet és szeretet csak a budapesti Olasz Kulturintézet második világháború utá
ni igazgatóját, d'Alessandro professzort övezte, aki negyven évvel később magyar fiatalok százainak segített az 
1956-os forradalom után, hogy Olaszországba menekülhessenek, és ott egyetemi tanulmányokat folytathassa
nak. Itt kell még megemlítenünk Giorgio Perlascát is, aki személyes bátorságával többezer magyar zsidó életét 
mentette meg 1944 végén. 

9 7 I I . Umberto ex-király 1973. november 28-án küldött kondoleáló üzenetében értékes katonának és értékes 
embernek nevezte, aki háborúban és békében egyaránt kiválóan szolgálta hazáját. V. ö. Romanelli lányainak 
levele Szőnyi Zsuzsához. HL Personalia 289. sz. Romanelli és a memoárját (az olasz külügyminisztérium egy 
főosztályvezetője kérésére) az 1960-80-es években Magyarországon terjeszteni segítő Szőnyi Zsuzsa levelezé
se a római katonai levéltárban is megtalálható. 



Mária Szabó 

COLONEL ANTONELLO GUZZONI'S REPORT 
ON THE ROMANELLI CELEBRATIONS IN 1922 

Summary 

In this publication, the author examines the reasons for the popularity of Guido Romanelli in 
Hungary during the inter-war period. For his humanitarian acts and his support shown for Hun
garians between May and November 1919, during the days of the Hungarian Soviet Republic and 
the Romanian occupation of Budapest, the residents of Budapest meant to bid farewell to Ro
manelli at a ceremony organised in the Opera House in November 1919, but in the end the celebra
tion only took place some three years later. In November 1922, an unofficial two-day celebration 
was held in honour of the Italian officer during which he was received even in the great hall of the 
Parliament. Romanelli himself was surprised by his popularity in Hungary, which is well illus
trated by the Italian Headquarters' report on the Romanelli celebrations, dated 22 November 1922, 
written by Colonel Antonello Guzzoni, head of the Italian delegation of the Allied Military Control 
Committee. To corroborate the contents of the report articles about the same event in Budapest 
newspapers of the period are also cited. In the second half of the present publication, quoting sev
eral sources, the author discusses Guido Romanelli's activities in Hungary, focusing on his hu
manitarian acts during the period of the "red terror" and his attempts to prevent the Romanian oc
cupation of the Hungarian capital. In the author's opinion, Romanelli's exceptional popularity may 
be explained by his tolerance and consideration shown for both the population's daily worries and 
the feelings of a deeply hurt nation, which distinguished him from other representatives of the En
tente in Hungary. After all the disappointment that the war brought about, the people of Budapest 
could feel that the Italians' attitude towards a defeated and humiliated nation was different from 
that of the representatives of other winning countries. With his acts, Guido Romanelli revived the 
myth of a friendship between Hungary and Italy, which Hungarians did not want to lose in 1919. 

Mária Szabó 

LE RAPPORT DU COLONEL ANTONELLO GUZZONI 
SUR LES SOLENNITÉS ROMANELLI DE 1922 

Resume 

La publication analyse les raisons de la popularité légendaire de Guido Romanelli en Hongrie 
entre les deux guerres mondiales. Pour ses actes humanitaires et son engagement aux cötés des 
Hongrois durant la république des conseils de Hongrie et l'occupation de Budapest par les Rou-
mains (mai - novembre 1919), les habitants de Budapest voulaient lui rendre hommage ä Topéra 
national dejä en novembre 1919, mais les solennités n'ont pu avoir lieu que trois ans plus tard. En 
novembre 1922, une fete non officielle de deux jours a été organisée en son honneur ä l'occasion 
de laquelle i l fut décoré dans la salle de la coupole du Parlement. La popularité de Romanelli en 
1922, qui a étonné merne Г interessé, est bien representee dans la source qui ouvre la publication -
le rapport envoyé sur les solennités Romanelli, le 22 novembre 1922, au Haut-commandement 
dTtalie par le colonel Antonello Guzzoni (chef de la delegation italienne de la Commission mili
taire interalliée de Contróle) - et, en complement de celle-ci, dans les reportages des quotidiens de 
Budapest. La deuxieme partié de la publication (qui comprend plusieurs sources de moindre im-



portance) présente l'activité de Guido Romanelli en Hongrie en insistant sur ses actes humanitaires 
dans la période de la terreur rouge et ses tentatives visant ä empécher l'occupation de la capitale 
hongroise par les Roumains. D'aprés la publication, la popularité exceptionnelle de Romanelli re
side dans le fait qu'il représentait une tendance plus comprehensive dans la politique de l'Entente 
en ressentant une Sympathie pour les soucis quotidiens des gens et leurs sentiments nationaux pro
fondément blesses. Apres l'immense désillusion provoquée par la guerre, les habitants de Budapest 
ont pu sentir ä juste titre que les Italiens se comportaient différemment ä l'égard de la Hongrie vain-
cue et humiliée que les représentants des autres pays vainqueurs. L'activité de Guido Romanelli a fait 
revivre le mythe de l'amitié hungaro-italienne que les Hongrois ne voulaient pas perdre en 1919. 

Mária Szabó 

DER BERICHT VON OBERST ANTONELLO GUZZONI 
ÜBER DIE ROMANELLI-FEIERLICHKEITEN DES JAHRES 1922 

Resümee 

Die Studie analysiert die Gründe für die legendäre Beliebtheit von Guido Romanelli in der 
Zwischenkriegszeit in Ungarn. Die Einwohner von Budapest wollten ihn für seine humanitären 
Taten und sein Auftreten für die Ungarn in der Zeit der Räterepublik in Ungarn und der Besetzung 
Budapests durch die Rumänen (Mai - November 1919) bereits im November 1919 mit einer Feier 
in der Oper verabschieden, aber dazu konnte es erst drei Jahre später kommen. Im November 1922 
wurde zu seinen Ehren eine zweitägige inoffizielle Feierlichkeit organisiert, in deren Rahmen er 
dann im Kuppelsaal des Parlaments eine Auszeichnung erhielt. Die Beliebtheit des Gefeierten im 
Jahre 1922, die selbst Romanelli überraschte, wird durch die zu Anfang der Studie veröffentlichte 
Quelle - der Bericht von Oberst Antonello Guzzoni (dem Kommandanten der italienischen Dele
gation der Alliierten Militärischen Kontrollkommission) vom 22. November 1922 an das Italieni
sche Oberkommando über die Romanelli-Feierlichkeiten - und als Ergänzung durch die im An
schluss kund getanen Berichte der Tageszeitungen von Budapest belegt. Der zweite Teil der 
Mitteilung stellt (mit der Veröffentlichung von mehreren kleineren Quellen) die Tätigkeit von 
Guido Romanelli in Ungarn vor. Dabei werden seine humanitären Taten in der Zeit des roten Ter
rors und seine Versuche zur Verhinderung der Besetzung der ungarischen Hauptstadt durch die 
Rumänen hervorgehoben. Der Studie zufolge ist der Grund für die außergewöhnliche Beliebtheit 
Romanellis darin zu suchen, dass er - mit seinem Verständnis für die täglichen Probleme, die zu
tiefst verletzten Nationalgefühle - innerhalb der Entente-Politik eine verständnisvollere Variante 
vertrat. Der Bevölkerung von Budapest wurde nach der riesigen Enttäuschung während des Krie
ges das Gefühl gegeben, dass sich die Italiener gegenüber dem besiegten und gedemütigten Un
garn anders verhalten, als die Vertreter der anderen Siegesmächte. Guido Romanelli erweckte mit 
seiner Tätigkeit den Mythos der ungarisch-italienischen Freundschaft, die die Ungarn im Jahre 
1919 nicht hatten verlieren wollen, erneut zum Leben. 



Мария Сабо 

ОТЧЕТ ПОЛКОВНИКА АНТОНЕЛЛО ЕУЦЦОНИ 
О ПРАЗДНЕСТВАХ РОМАНЕЛЛИ В  1922 ГОДУ 

Резюме 

В своей статье автор анализирует причины легендарной популярности в Венгрии Гвидо 
Романелли в период между двумя мировыми войнами. За человечность, гуманность, вы
ступление на стороне венгров, проявленные в период Венгерской Республики Советов и ок
купации Будапешта румынами (в мае  - ноябре 1919 года), жители Будапешта хотели уже в 
ноябре 1919 года торжественно отметить его проводы в форме торжественного спектакля в 
оперном театре, но эти торжества смогли быть проведены только спустя три года. В ноябре 
1922 года в честь Гвидо Романелли была организована серия неофициальных торжеств, 
проходивших в течение двух месяцев, в рамках которых он был представлен к награде в ку
польном зале Парламента. В  1922 году и сам виновник торжеств и его поразительная попу
лярность упоминаются в печати: о полковнике Романелли (командире итальянской делега
ции Союзной Военной Контрольной Комиссии) и его чествованиях говорится в донесении 
от 22 ноября 1922 года Итальянскому Главнокомандованию, в дополнение к этому о том же 
пишет и будапештская пресса. Во второй части данной научной статьи (наряду с опублико
ванием многих более мелких источников) автор описывает деятельность Гвидо Романелли в 
Венгрии, останавливаясь на его гуманистических деяниях, совершенных в противодействие 
красному террору и в интересах попытки восприпятствования оккупации венгерской столи
цы румынами. По мнению автора статьи, причина исключительной популярности Романел
ли заключается в том, что он явился представителем более гуманного понимания нужд лю
дей внутри представителей политиков Антанты, проявляя чуткость к повседневным заботам 
населения и симпатию к венграм, глубоко оскорбленным в своих национальных чувствах 
по причине поражения в войне. Жители Будапешта после огромного разочарования после 
войны могли иметь чувство, что итальянцы по-иному, чем представтели других стран-
победителей, относятся к поверженной и униженной в войне Венгрии. Гвидо Романелли 
своей деятельностью воскресил миф о венгеро-итальянской дружбе, которой венгры в  1919 
году не хотели терять. 



FELHÍVÁS 

A Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága 
ezúton tudatja a Tisztelt Kollégákkal, hogy a 

N E M Z E T K Ö Z I H A D T Ö R T É N E T I B I Z O T T S Á G 

következő, 

35. K O N F E R E N C I Á J A 

„HADVISELÉS NAPÓLEON KORÁBAN. 
ELŐZMÉNYEK, HADJÁRATOK, UTÓHATÁSOK" 

címmel 

PORTUGÁLIÁBAN, PORTO VÁROSÁBAN 
kerül megrendezése 

2009. AUGUSZTUS 31. ÉS SZEPTEMBER 4. KÖZÖTT. 

The congress theme w i l l be divided into a number of sub-themes, 

accordingly to the following structure: 

/. Antecedents: Geopolitical Environment of the Napoleonic Wars. 

II. Napoleonic Imperialism: The Military Campaigns. 

III. Build-up of new European Order: The Diplomacy 

IV. Impact of the Napoleonic Wars 

Jelentkezni 

a Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottságánál 
a Hadtörténeti Intézet titkárságán lehet 

(1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) 

A konferenciakötetbe szánt anyagok, a részletes programterv 
és a kiegészítő programok tekintetében 

további információk a 

www.xxxvcongressicmh2009.com  
honlapon találhatók. 


