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Angol–amerikai komédia, itáliai  
és kelet-közép-európai tragédia 
Az olasz fordulat (1943) római magyar követségi  
jelentések tükrében

(Bevezetés) Az 1943-as olasz fordulat a második világháború történetének leginkább 
elvetélt fordulópontja. Az angol–amerikai szövetségesek az év közepe tájékán páratlan 
és egyedülálló lehetőséget hagytak ki, hogy első etapban a háborút egészen Németország 
határáig kiterjesszék, s a dominóelv alapján összeomoljon a német érdekszféra Kelet-
Közép-Európában, amelyet a szövetséges hatalmak szabadíthattak volna fel, továbbá 
elszalasztották, hogy halálos csapást mérjenek a hitleri Harmadik Birodalomra és meg-
nyerjék a második világháborút anélkül, hogy beengedjék a szovjet-orosz Molochot egészen 
Európa szívéig. Röviden: a világtörténelem menetének más folyást szabhattak volna…

Arról nem is beszélve, hogy Kállay Miklós magyar miniszterelnök politikája akár 
teljes sikerrel jár ebben az esetben.

Mielőtt témánkat elkezdeném boncolgatni, meg kell vizsgálnunk azokat a figurákat, 
akik ebben a drámai évben, vagyis 1943-ban a világtörténelmet formálták, másképpen 
fogalmazva, akiknek az 1945 utáni időket köszönhetjük, és remélem arra is sikerül va-
lamiféle választ adnom, hogy a fentebb említett reménybeli történelmi fordulópont miért 
is vetélt el? A válaszokat e figurák gondolataiban, hajlamaiban, meggyőződéseikben és 
személyiségében kell keresnünk, továbbá abban a politikai kultúrában, amelybe bele-
születtek és formálódtak.

(Árnyak: Adolf Hitler) Ma már régóta egyetértés van abban, hogy a második világháború 
kirobbantásáért egyetlen figura felelős: a Führer. Ormos Mária velőig találóan írja róla 
a következőket: „Nagy fantázia kell hozzá, ha egyáltalán lehetséges, hogy magunk elé 
képzeljük azt az embert, aki szegényes kultúrájával, vágyálmain merengve és pöffesz-
kedve kalácsmajszolás közben kigondolja, hogy a világ ura lesz, és ráadásul ennek még 
a közelébe is jut. Azt a figurát, aki a vele együttműködő, az ő személyes sikereit is alá-
támasztó magas tisztikart és nagyburzsoáziát megveti, de mégis eléri, hogy a végsőkig 
kitartsanak mellette. Azt a férfit, aki csak szürke polgári környezetben érzi otthon magát, 
de Európa nagy részében parancsol az államfőknek, marsalloknak és kormányzóknak.”1 
Mivel a Führer-fenomén már rongyosra lett – több-kevesebb sikerrel – analizálva a szak-
irodalomban, e helyütt most legyen erről elég ennyi.

(Árnyak: Joszif Visszarionovics Sztálin) Sztálin elvtárs a második világháborút meg-
előző tevékenysége sokrétű volt. Egykori főnöke, Lenin régi bolsevik gárdáját az ő 
személyes talpnyalóin kívül gyakorlatilag kiirtotta. Az 1930-as évek első felében ukrán 
parasztok millióit küldte a halálba kiéheztetéssel. Derék elvtársai pártutasításra sok uk-
rán faluból még a maradék élelmet is elszállították. Nem sokkal utána Sztálin lefejezte 
a Vörös Hadsereg felső tisztikarát. A háború előestéjén szövetséget kötött a Führerrel 
és felosztották egymás közt Kelet-Közép-Európa nagyobbik részét. 1939. szeptember 
17-én hátba támadta a Wehrmacht ellen hősiesen küzdő Lengyelországot, amelyet aztán 
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a Führerrel negyedszerre is felosztanak.2 A markába került lengyel tisztek ezreit Katyń-
ban ugyanúgy kiirtja3, mint egykor bolsevik elvtársait és katonai vezetőit. 1941 őszén, 
amikor a Wehrmacht már Moszkvát fenyegeti, egy kommunistától – elvileg – roppant 
idegen módon a kazanyi Nagyboldogasszony ikonját hurcolásztatja körbe Moszkvában 
és értésre adja: Oroszország Anyácska veszélyben…4 De még a felsoroltak sem akadá-
lyozzák meg abban, hogy 1943-ban a különbéke lehetőségét keresse a hitleri Harmadik 
Birodalommal, befejezve azzal, hogy ez még csak nem is Sztálinon bukik meg.5

(Árnyak: Franklin Delano Roosevelt) A jóságos Roosevelt amerikai elnökről elmondhat-
juk, hogy a második világégés idején méltó utódja lett az első világégés idején regnáló 
elődjének, Thomas Woodrow Wilsonnak. Elmondhatjuk róluk, hogy lánglelkű machiavel-
lista volt mindkettő, továbbá a „vizet prédikálok és bort iszok” klasszikus esetei. A derék 
elnököt fűtötték a világmegváltó liberális eszmék6, nevezetesen, az ún. American way of 
life-ot7 a Föld minden részén el akarta terjeszteni és biztos volt benne, hogy az USA a léte-
ző világok legjobbika.8 Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy az amerikai íratlan 
szokásjognak fittyet hányva egymás után négyszer választassa meg magát az USA el-
nökének.9 Arról nem is beszélve, hogy 1940-ben határozott izolacionista programmal 
lett elnök10, röviden: a választópolgárok azért szavaztak neki bizalmat, hogy Amerikát 
távol tartsa a világégéstől.11 Ergo, átverte a saját szavazóit. Aztán később, de még jóval 
Pearl Harbor előtt tudott a készülő japán agresszióról.12 Nem tett semmit. Föláldozta 
flottájának ékességét és saját honfitársait. Csakhogy beléphessen a háborúba.

(Fény és árnyék játéka: Sir Winston Churchill) 1940. május–júniusában mindössze 
egyetlen ember döntésén és hozzáállásán múlott a világtörténelem alakulása és rette-
netes felelősség nyugodott a vállán. Ezt a férfiút Winston Churchillnek hívták. Hitler 
egy karnyújtásnyira volt a győzelemtől. A brit hadsereget a teljes megsemmisülés 
fenyegette. Franciaországot a Führer már összezúzta és a kontinentális Európa ura 
lett. A korabeli angol elit nagy része meg akart egyezni Hitlerrel.13 Az USA nem volt 
hadviselő fél. A Szovjetunió a Führer szövetségese volt.

A döntés háború vagy béke kérdésében Churchillen múlt.14 Ő az ellenállást választot-
ta.15 Nem ígért mást csak vért és könnyeket.16 Olyan beszédeket mondott ebben az időben, 
melyek tele vannak halhatatlan mondatokkal.17 Egyedül szállt szembe a Führerrel és bi-
rodalmával abban a történelmi pillanatban. És megváltoztatta a világtörténelem menetét.

De törekvése mégis csak torzó maradt. Egy másik sorsdöntő történelmi pillanatban, 
az 1943-as olasz fordulat idején minden törekvése ellenére gyengének bizonyult.

1945-ben pedig Drezda német város terrorbombázásának elrendelésével18 embe-
riség elleni bűntetteket követett el. A német város ráadásul tele volt ártatlan német 
menekültekkel is.

Rövid etűdszerű vizsgálódásunk végére értünk e figurákat illetően. Most pedig fog-
lalkozzunk egy becsületes, hazaszerető államférfival és politikussal. Egy valódi hőssel. 
Amely tényből mit sem von le az, hogy végül minden törekvése megsemmisült. Ami 
nem rajta múlott és nem is a nemzetén, hanem a felsorolt négy figurán!

(Kállay Miklós, magyar miniszterelnök (1942–1944)) A napjainkig továbbélő vulgármarxista 
ihletettségű tévhitekkel szemben a források alapján megállapíthatjuk, hogy az ősi magyar 
nemesi családból származó, magasan iskolázott, világlátott és komoly élettapasztalatokkal 
is bíró Kállay Miklós miniszterelnök végig egyenes vonalú, határozott politikát folytatott a 
céljai tekintetében.19 Másképpen fogalmazva, nagyszerű elődje, a tudós magyar politikus és 
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államférfi, gróf Teleki Pál irányvonalát folytatta, százszor nehezebb körülmények között.20 
Rövidre fogva, politikájának lényege 1942-től kezdve Magyarország nem hadviselő státu-
szának visszaszerzése, következő etapban pedig a világégésből való kivezetése, hazánk 
területi gyarapodásának, politikai-gazdasági-katonai épségének megóvásával.21 Kállay 
kezdettől fogva az angolszász szövetségesek oldalára való átvezetéssel képzelte el a ma-
gyar jövőt, de életformánk, társadalmi berendezkedésünk, ősi organikus gyökerű alkot-
mányosságunk megőrzésével.22 Nem zárkózott el a háború utáni komolyabban esedékes 
reformoktól sem.23 Szemben állt a két totalitárius, ember- és életidegen diktatúrával, mind 
a hitleri Harmadik Birodalommal, mind Sztálin elvtárs Szovjetuniójával.

Hitt a szövetségesek által meghirdetett Atlanti Chartában.24 Ennek szellemében kép-
zelte el a háború utáni újjáépítést, de a magyar sajátosságok messzemenő figyelembe-
vételével.25

Továbbá itt érinteném a holokauszt problematikáját is. Kállay idején a közel 800 000 
fős magyarországi zsidó közösség26 és a hozzánk menekült további 70 000 zsidó27 bé-
kében élt Magyarországon. Kállay minden német követelést a zsidókkal kapcsolatban 
kategorikusan visszautasított.28 Miközben a környező országokban, sőt az egész Kelet-
Közép-Európa térségében javában zajlott az „Endlösung”.29 Kállaynak mindez nem 
sikerülhetett volna, ha nem áll mögötte Horthy Miklós kormányzó.30 Téves beállítás az 
is, hogy a kormányzó csak a jómódú zsidókat akarta megmenteni.31 A helyzet az, hogy 
minden antiszemita kijelentése mellett Horthy támogatta Kállay politikáját.32 A hatalmas 
létszámú zsidó közösség egészen a német megszállásig biztonságban volt.33 A legsa-
nyarúbb helyzetű vitathatatlanul a zsidó munkaszolgálatosok sorsa volt, de ezen Kállay 
humánus gondolkodású honvédelmi minisztere, Nagybaczoni Nagy Vilmos erélyes in-
tézkedésekkel változtatott, javítva ezen emberek életkilátásait.34

Végezetül Kállay vázolt politikája az 1943-as olasz fordulattal teljesedhetett volna be. 
Czettler Antalt idézem: „Magyarország sorsa ettől az időponttól kezdve attól függött, 
hogy beválik-e az angol vezérkar által kidolgozott mediterrán stratégia, és az angolszász 
csapatok elérnek-e Magyarország határaihoz, mielőtt a németek a megszállást előkészí-
tik és végrehajtják.”35 Itt pedig elérkeztünk témánk magvához, nevezetesen az 1943-as 
olasz fordulathoz és annak magyar, sőt kelet-közép-európai vonatkozásaihoz.

(1943. A világháború fordulópontja(i)) Az 1943-as év első fele, ami a második világ-
háború menetét illeti, félreérthetetlenül mutatta, hogy a háborús erőviszonyok, katonai 
élőerő, hadianyag és logisztika szempontjából, továbbá az igénybe vehető tér és idő 
szempontjából átbillenőben van az angolszász szövetségesek és a sztálini szovjet-orosz 
világbirodalom javára.36 Alighanem igaz, hogy a sztálingrádi csata azt mutatta meg a 
Führer ellenfelei számára, hogy a Wehrmacht és a hitleri Harmadik Birodalom nemcsak 
megverhető (az 1941-es moszkvai csata ez már megmutatta), hanem le is győzhető. 
Bebizonyosodott, hogy nemcsak csatákat lehet nyerni, hanem felcsillant a háborús győ-
zelem esélye is.37 Ennyi és nem több. Megjegyzem itt, hogy 1943 tavaszán, a Wehrmacht 
– Rommel mellett talán a legtehetségesebb hadvezére – von Manstein tábornok vezeté-
sével, aki mellesleg kiváló stratéga volt, ellentámadást indított a Vörös Hadsereg ellen 
a keleti front déli szektorában, méghozzá a Sztálingrádban pont az őket legyőző szov-
jet-orosz haderők ellen. Manstein visszanyomult a Donyec-medencéig és visszafoglalta 
Harkovot is. A Vörös Hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett.38

Szóval szó sincs arról, hogy Sztálingrád után a kezdeményezést a németek elveszí-
tették volna. A helyzet az, hogy az erőviszonyok a keleti fronton majdnem fél éven át, 
egészen a júliusi kurszki csatáig – kiegyenlítettek voltak.
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Kétségtelenül Afrikában is összegyűltek a viharfelhők a hitleri Harmadik Birodalom 
végső bukása tekintetében. Itt 1942 őszén, a mai Marokkó és Algéria területén szálltak 
partra az angol–amerikai szövetségesek és akcióba lépett az Egyiptom felől támadó 8. 
brit hadsereg is, Montgomery brit tábornok vezetésével.

Azt kell, hogy mondjuk, az afrikai német–olasz jelenlétet a szövetségesek gyorsan 
– néhány hónapon belül kivonták a forgalomból.39 Ennek előfeltételeként az észak-af-
rikai gyarmatbirodalomban – jó reálpolitikai érzékről tanúságot téve – villámgyorsan 
megegyeztek, nem is akárkivel, hanem egyenesen Pétain francia államfő helyettesével, 
Francois Darlan tengernaggyal, így komolyabb ellenállás nélkül birtokba vehették e 
területeket.40

Ami Montgomeryt illeti, a nagyszerű német hadvezér, Erwin Rommel Afrika Korps-
át rákényszerítette a világtörténelem egyik leghosszabb visszavonulására, miután El-
Alameinnél le is győzte.

Végül a Tunéziába visszaszorult német–olasz haderők ellenállását – rövid, de heves 
küzdelem után – felszámolták.41

A lélekharang megszólalt Mussolini Olaszországa felett. A rogyadozó fasiszta rend-
szer végső bukása folytán pedig páratlan lehetőség adódott az angolszász szövetségesek-
nek, hogy halálos csapást mérjenek a hitleri Harmadik Birodalomra, és felszabadítsák 
nemcsak Itáliát, hanem az egész Kelet-Közép-Európa térségeit.

(Mussolini bukása. Egy kinyíló, majd bezáruló történeti chance) E témakör avatott ma-
gyar szakértői közül sem Andreides Gábor, sem Kindl Melinda, sem Joó András, sem 
Ormos Mária nem mondják ki tételesen műveikben e fejezet címében jelzett fő monda-
nivalómat. Kindl – saját bevallása szerint is – a művem forrásanyagául szolgáló levél-
tári anyagokra nem fordított megfelelő hangsúlyt és doktori értekezésében az e források 
alapján bizonyított koncepciót nemes egyszerűséggel „optimista verziónak” minősíti.42 
Andreides – benyomásom szerint – csak kerülgeti ezt a problematikát, írásaiból az érző-
dik ki, hogy maga is tisztában van vele, de tételesen nem mondja ki43, ahogy Joó András44 
és Ormos Mária45 sem. Ezzel szemben Czettler Antal46 igen, de úgymond ő sem viszi 
végig ez ebből fakadó gondolatsort, maximum csak az utalások szintjén. E sorok írója 
ezt a lyukat szeretné e témával kapcsolatban röviden és tömören betömni, amelyre már 
tett egy kísérletet.47

Máriássy József római magyar követ jelentéseit tanulmányozva feltűnő, hogy a köte-
lességét példamutatóan végző Máriássyt milyen komolyan foglalkoztatta az olasz dik-
tátor bukásának historikuma.48 Jelentéseiben újra és újra visszatér erre a témára, de azt 
is megállapíthatjuk, hogy pozíciója ellenére feltűnően alultájékozottnak tűnik a forrás-
anyag tükrében.49 Márpedig egy diplomatának ugyanaz az elsőrendű kötelessége, mint 
egy újságírónak: információkat szerezni. Mégis, Máriássy éles szemmel látta a lényeget: 
a szövetségesek páratlan lehetőségét, hogy a háborút Németország határáig kiterjesszék 
és halálos csapást mérjenek a hitleri Harmadik Birodalomra és gyakorlatilag győzte-
sen fejezzék be a második világégést, de anélkül, hogy az orosz Molochot beengedjék 
egészen Európa szívéig.50 Visszatérve Mussolini bukására, az két eredetileg egymástól 
független, de hamarosan kölcsönhatásba lépő és egymás hatását kölcsönösen fölerősí-
tő történeti eseménysor eredménye lett.51 A Fasiszta Párton belül már régóta komoly 
mozgolódás volt tapasztalható, de ennek a mozgolódásnak nem az volt a célja, hogy az 
egész rendszer megbukjon, hanem annak radikális reformja, másképpen fogalmazva a 
nagyobb párton belüli demokrácia megvalósítása.52 Senki nem kívánta tehát a rezsim 
széthullását, legalábbis kezdetben.53
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A másik párhuzamos eseménysor középpontja III. Viktor Emánuel király körül kris-
tályosodott ki, akiknek – mármint a király körül csoportosuló konzervatív elemeknek 
– már nagyon elegük volt a háborúból és a modernkori római cézárból, így Mussolini 
megbuktatására és Olaszország háborúból való kivezetésére, értsd: a szövetséges hatal-
mak oldalára való átállásra szövetkeztek.54

A Fasiszta Párton belüli változást akarók és a király körül gyülekező konzervatív cso-
port között kezdettől fogva megvolt a közös pont: elég volt Mussoliniból.55

A két csoport végül összefogott és megbuktatta a Ducét, a fasiszta rendszer pedig 
kártyavárszerűen összeomlott.56

Ezáltal kinyílott egy történeti alternatíva, a szövetségesek bemehettek volna egy nyi-
tott ajtón.57 Nem tették meg. Az ajtó mindörökre bezárult.

(Gondolatok az európai történelemről és a keresztyén etikáról) Az európai civilizáció-
nak három fundamentuma van. Az ókori görög filozófia, a római jog és nem utolsósor-
ban e kettő örökségét is jótékony módon megtermékenyítő keresztyén etika. Továbbá 
ezek közül is primátust élvez – ha az utóbbi évezredet nézzük – a keresztyén etika. 
Ugyanis ez adott és ad értelmet civilizációnknak, ez tette naggyá. Ezzel nem azt állítom, 
hogy itt Európában az elmúlt évezredben minden szent és tökéletes lett volna. Azt állí-
tom, hogy ez volt, van minden rendű és rangú európai ember számára a zsinórmérték. 
Erre mért hatalmas csapást a felvilágosodásnak nevezett nagy elsötétülés és politikai 
édesgyermekei, mindenekelőtt a nagynak nevezett francia forradalom és az amerikai 
függetlenségi háború. A kettő megszülte a liberalizmust, amelynek eszmei végső lé-
nyege röviden a mindenkinek, mindent, mindenhol szabad. Ezután megszülettek a li-
beralizmus ellenmozgalmai, mindenekelőtt a kommunizmus és a nemzetiszocializmus. 
Másképpen megfogalmazva: liberalizmus nélkül nem lett volna sem kommunizmus, 
sem nemzetiszocializmus. Mindhárom szellemi áramlat végső soron élet- és valóságide-
gen természetű és tagadja a keresztyén etikát. Ennek történeti kivetülése volt a 20. szá-
zad két világégése, de napjaink Európájának káosza is. Míg történetünk árnyai a keresz-
tyén etikát végső soron tagadó figurákból áll (Hitler, Sztálin, Roosevelt) vagy azt csak 
szelektíven képviseli (Churchill), megállapíthatjuk, hogy Kállay Miklós maradéktalanul 
és szívszorítóan heroikus küzdelemben képviselte a keresztyén etikát.

Amivel itt sem azt állítom, hogy Kállay szent lett volna, vagy Magyarország a maku-
látlanságot képviselte volna.

De mind Magyarország, mind Kállay és mellettük sok európai kisállam, amíg volt 
mozgásterük58, az emberi és politikai teljesítőképesség és a lehetőségek legvégső hatá-
ráig véleményem szerint ezerszer jobban képviselte a keresztyén etikát – pótolhatatlan 
európai kincsünket – mint a második világégés „jó” vagy „rossz” emberi és birodalmi 
nagyságai.
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