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hogy a televízió többet fog változni a következQ 
öt évben, mint amennyit az elmúlt ötven évben 
összesen változott.” Eszerint a jóslat szerint a 
nézQk tömegesen pártolhatnak át a Netflixhez 
hasonló szolgáltatókhoz, hogy kedvenc m_sora-

ikat okostelefonon vagy táblagépen nézhessék. 
Roberts elQrejelzését lehet elfogultnak tekinteni 
(mivel fel lehet használni annak igazolására, 
hogy a Comcast bekebelezi a Time Warnert), de 
aligha fantazmagória. A kábeltévé piaci helyze-

tének összeomlása az internetre csatlakoztatható 
tévékészülékek miatt éppolyan gyorsan erodál-
hatja a Fox News politikai hatalmát, mint ahogy 
a kábeltévé gyQzelme alig két évtizeddel ezelQtt 
lehetQvé tette, hogy befolyást szerezzen. A szá-

mítástechnika ilyen szédítQ ütem_ fejlQdése mel-
lett a legtöbb médium sikere mulandónak t_nik.

Úgy látszik, hogy Roger Ailes jól kezeli az 
effajta bizonytalanságot. „Nem érdekel, hogy 
mit hagyok az utókorra – mondta Ailes, miután 
Obama megnyerte a 2012-es választásokat is, és 
ezért részben a Foxot hibáztatták. – Túl késQ. Az 
örökségemet az ellenségeim fogják megterem-

teni.” Egy másik riporternek Ailes elmondta, 
hogy szerinte hogy fog kinézni a temetése: 
„Hosszas méltatásokat közölnek majd rólam, de 
az emberek már azelQtt át fognak lépni a holt-
testemen, mielQtt még kih_lne…”

(The New York Review of Books)

Ian Thomson

Az angol titkosszolgálatok Mussolini ellen

Roderick Bailey: Target: Italy. The Secret War 
Against Mussolini 1940-1943 (Farber & Farber, 
2014, 464 oldal) cím_ könyvének bemutatása

1934 tavaszán Mussolinit arról tájékoztatták, 
hogy lelepleztek egy „zsidó összeesküvést”, 
melynek célja a fasiszta kormány megdöntése 
lett volna. Egy Sion Segre Amar nev_ olasz 
zsidót letartóztattak, miközben feketeinges-
ellenes propagandaanyagot próbált Torinóból 

Svájcba juttatni. Amar az Igazság és Szabadság 
(Giustizia e Libertà) nev_ britbarát mozgalom 
tagja volt, amely elégedetlen katolikusokat, zsi-
dókat, a hadseregbQl kilépett katonákat és egy 
maroknyi indulatos kalandort tömörített. A szer-
vezet tagjait a mozgalom nevének kezdQbet_i 
(G és L) után giellistinek nevezték. Összesen 17 
giellisti aktivistát vettek Qrizetbe és hallgattak 
ki Torinóban, köztük Carlo Levi orvos-festQt 
is, aki késQbb a Krisztus megállott Ebolinál7 

(Cristo si è fermato a Eboli) cím_ regény szer-
zQjeként vált híressé.

Bár végül csak három giellistát állítottak bí-
róság elé és ítéltek el, az ügy mégis azzal fenye-

getett, hogy meggyengíti és megosztja az olasz 
zsidóságot, méghozzá épp egy olyan pillanatban, 
amikor az olasz állam és a hitleri Németország 
elQkészületei miatt már érezhetQ volt a fenyege-

tettségük. (Az összeesküvQket ugyanis egy, a fa-

sisztákkal szimpatizáló olasz zsidó árulta el; már-
pedig az olasz ellenállásban, ahol az árulás koc-

kázata állandó volt, létfontosságú volt a bizalom 
és az együvé tartozás érzése.) Miután Hitler 1943 
novemberében megszállta Észak-Olaszországot, a 
Mussolini elleni politikai mozgalom – szerencsé-

re – gyári munkások, parasztok és értelmiségiek 
szervezett tömegévé alakult. Az olaszoknak most 
már választaniuk kellett: vagy Németország ellen 
vannak, vagy mellette állnak ki…

A Target: Italy (Célpont: Olaszország), 

Roderick Bailey oxfordi történész könyve 
azt vizsgálja, hogy milyen szerepet játszott 
1940–1943 között a brit kormány az olaszor-
szági antifasiszta tevékenység ösztönzésében. 
Nagy-Britannia eleinte támogatta Mussolinit 
és a ducismo kultuszát. Az 1930-as évek elején 
az olasz diktátort (aki ekkoriban V. György 
(1910–1936) brit királlyal is jóban volt) még 
meglehetQsen pozitív színben tüntette fel a brit 
sajtó legnagyobb része. Az angol–olasz kapcso-

latok akkor romlottak meg, amikor 1935-ben 
Olaszország megszállta Abesszíniát és erre vá-

laszul Nagy-Britannia váratlanul kemény szank-

ciókat vezetett be Mussolini Itáliája ellen.

7 A regény magyarul is megjelent (Krisztus megál-
lott Ebolinál, illetve Ahol a madár se jár címmel), 
sQt 1979-ben Francesco Rosi rendezésében film 
is készült belQle (utóbbit nálunk Krisztus megállt 
Ebolinál címmel vetítették).
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1940 júniusában Mussolini is hadat üzent Nagy-
Britanniának, és ettQl kezdve a két ország már 
nemcsak a harcmezQkön küzdött egymás ellen. Az 
Egyiptomban és Líbiában elfogott olasz hadifog-

lyok, illetve a nagy-britanniai és egyesült államok-

beli olasz bevándorló közösségek tagjai közül válo-

gatták ki azokat a jelentkezQket, akiket késQbb a brit 
Különleges Hadm_veletek Végrehajtó Egysége8 

(Special Operations Executive, SOE) kiképzett 
az ellenséges vonalak mögött végzett zavarkeltQ 
tevékenységre és szabotázsakciók végrehajtására.

A SOE eleinte meglehetQsen kevés eredményt 
tudott felmutatni. Az Igazság és Szabadság 1937-
ben illegalitásba kényszerült, miután Carlo és Nello 
Rossellit, a szervezet alapító tagjait holtan találták 
egy normandiai út szélén. A francia emigráció-

ban élQ testvérpárt az OVRA (Opera Volontaria 
per la Repressione dell’Antifascismo), Mussolini 
titkosrendQrségének ügynökei kutatták fel és gyil-
kolták meg. A megmaradt olaszországi giellisti 
tagok azonban 1942-ben újjászervezték soraikat, 
és létrehozták a Cselekvés Pártját. A szervezet a 
Risorgimento nagy alakja, Giuseppe Mazzini által 
alapított Partito d’Azione után kapta a nevét. A 
tagok ezután a SOE segítségével fegyvert ragadtak, 
és harcoltak a náci megszállók és a német egyenru-

hába bújt olasz fanatikusok ellen.
Bailey szerint a SOE olasz újoncainak csak 

elenyészQ kisebbsége került ki a kalandorok és 
zsoldosok közül. Fortunato Picchit, a londoni 
Savoy 43 éves egykori fQpincérét például a szö-

vetségesek ügye iránti kötelességtudat motiválta, 
amikor jelentkezett a feladatra. Picchit és 34 
másik SOE-ügynököt 1941 februárjában dobták le 
ejtQernyQvel Nápoly térségében. A pincérbQl lett 
partizán feladata az lett volna, hogy felrobbantson 
egy Nápoly melletti vízvezetéket, de fennakadt a 
náci-fasiszta besúgóhálózatban. Elfogták, és bár 
brit egyenruhát viselt, a nyakában pedig ott lógott 
a hivatalos angol katonai azonosító (azaz a „dög-

cédula”), végül mégis kivégezték. Az ítélet végre-

hajtásakor egy székhez szíjazták, és a kivégzQosz-

tagnak háttal ülve érték a halálos lövések; ez volt 
az „árulók” ártalmatlanításának fasiszta módja… 
Nagy-Britanniában azonban hQsként ünnepelték 

8 A magyar szak- és ismeretterjesztQ irodalom-
ban elQfordul Különleges Hadm_veletek 
Parancsnoksága fordításban is.

Picchit (Értünk halt meg a Savoy Hotel pincére 

írta a Daily Express), a Hadügyminisztérium pedig 
még azt is tervbe vette, hogy filmet forgatnak róla.

Picchi egyike volt annak a 18 000 olasznak, 
akik a becslések szerint abban az idQben Nagy-
Britanniában éltek. Sokan közülük olyan zsidók 
voltak, akik az 1938-as olasz zsidótörvények elQl 
menekültek el, és a fasiszta Olaszország bukását 
kívánták. Mussolini ólmosbotos bandái együttm_-

ködtek a nácikkal, és több mint 6800 olasz zsidót 
deportáltak Auschwitzba és más haláltáborokba.

Sok más antifasiszta olasz zsidóhoz hason-

lóan Giacomino Sarfatti is egyfajta „második 
Risorgimentónak” tekintette az ellenállási moz-

galmat, amely – mint az elsQ Risorgimento az 
1861-es olasz egyesítés elQtt – arra törekedett, 
hogy megszabadítsa Olaszországot egy idegen 
hatalom uralmától. Sarfatti agrármérnöknek tanult 
a Readingi Egyetemen, amikor a SOE rátalált és 
kiképezte rádiósnak. 1942 decemberében dobták 
le a németek által megszállt Lombardia fölött, ahol 
elkezdte az üzenetek továbbítását és dekódolását, 
illetve igyekezett kapcsolatokat kiépíteni a giellisti 
mozgalommal és más, a tengelyhatalmak ellen 
küzdQ partizánokkal. Túlélte a háborút, és késQbb 
a Sienai Egyetem botanikaprofesszora lett.

Vitatható, hogy mennyire sikerült a SOE-
nek elQmozdítani az ellenállást a háborús 
Olaszországban. Genovát és más észak-itáliai 
városokat például önerQbQl, a SOE vagy a 
szövetségesek segítsége nélkül szabadították fel 
az olasz partizánok. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a SOE szimbolikus reményt és erkölcsi 
támogatást nyújtott az olasz hazafiaknak a né-

metek és Mussolini fasisztái elleni harchoz.
Roderick Bailey-t 2012-ben David Cameron 

brit miniszterelnök bízta meg azzal, hogy meg-

írja ezt a hivatalos történetet. Bailey, aki ku-

tatásaihoz korábban hozzáférhetetlen, sokáig 
titkosnak minQsülQ dokumentumokat is felhasz-

nált, végül egy olvasmányos, sodró tempójú 
elbeszéléssel állt elQ, ami tovább bQvíti azt, amit 
David Stafford 2011-ben megjelent Mission 
Accomplished (Küldetés teljesítve) cím_, ugyan-

csak Olaszországról és a SOE-rQl szóló könyvé-

bQl megtudhattunk.

(The Guardian)


