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Az első világháború kitörésének századik évfordulója kapcsán, konferenciák és ki-
állítások eredményeképpen különféle monográfiák születése várható, melyek a jövő tör-
ténészeinek a dolgát könnyítik meg. Ezen évfordulók, azon kívül, hogy termékenyítően 
hathatnak a szakma fejlődésére, egymás jobb megismerését is lehetővé teszik, és még in-
kább elősegíthetik a különféle – már meglevő, vagy csak kialakulóban lévő – nemzetközi 
kapcsolatok megerősödését.

A Magyar Királyság területéről származó katonák, mind az önálló Honvédség, mind 
a Monarchia közös hadseregének keretein belül, harcoltak az orosz, a román, a szerb, a 
török, a nyugati és az olasz fronton. Volt, aki több frontot is megjárt – sokan kerültek ha-
difogságba, mely esetenként az ideológiai szemléletüket is befolyásolta. Így érthető, hogy 
az évtizedek során mindegyik hadszíntér eseményeinek értékelése változott. A szomszé-
dokkal, vagyis lényegében az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamaival való békés, ba-
rátságos kapcsolatok kialakulása és az immár több évtizedre visszanyúló sikeres együtt-
működés nem jutott el minden esetben addig a pontig, hogy közös történelemszemlélet 
alakuljon ki. A sokszor homlokegyenest ellenkező vélemények, értelmezések mögött a 
saját, belső ellenmondások, a szelektív emlékezet is rejlik. Ezért is különösen érdekes egy 
olyan ország történetszemléletét megvizsgálni, amelyről a magyar szakma információi se 
mindig teljesek, és amelyet figyelmesen tanulmányozva felfedezhetjük, hogy az esemé-
nyek saját értelmezése is hatalmas ívet járt be a fegyverek elhallgatásától napjainkig.

Jelen írás célja azon keretek bemutatása, melyek meghatározták az első világháború 
eseményeinek olasz értelmezését.

Annak ellenére, hogy az első világháborúban részt vevő, szövetségi rendszereket al-
kotó országok szinte automatikusan léptek be a háborúba, nem volt szükségszerű, hogy 
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ezt mindegyik ország valóban meg is tegye. Olaszország, mely földrajzi, és történelmi 
okokból is a két szövetségi rendszer határán helyezkedett el, kivételt képezett. A késleke-
dés oka az egységes nemzetállam kései kialakulásában, valamint abban keresendő, hogy 
Olaszország 1882-ben lépett be a Hármas szövetségnek nevezett, német–osztrák–magyar 
katonai védelmi paktumba. E döntés előzményeinek bemutatása nem feladata ezen közle-
ményeknek, viszont a lépés következményei igen, mivel ezek határozták meg Olaszország 
külpolitikáját 1914 nyarán. A szerződés 1891-es megújításakor elfogadták azt a cikkelyt, 
melyre 7. paragrafusként hivatkoztak: s amely a status quo fenntartása érdekében területi 
kompenzációkat helyezett kilátásba Olaszország számára, amennyiben a Monarchia terü-
leti növekedést érne el a Balkánon.1

Az olasz közvélemény csak az 1908-as annexiós krízis idején döbbent rá, hogy a 
kompenzációk nem automatikusak, és csak bizonyos területi növekedés esetén lépnének 
érvénybe. A felismerés érezhető mértékben növelte a Monarchia-ellenes hangulatot. Az 
olasz kormány és politikai vezetés, amely tisztában volt ezzel a titkos kitétellel, azért is 
háborodott fel, mert az annexió bejelentése előtt a Monarchia nem egyeztetett az olasz 
kormánnyal, miközben a fenti 7. paragrafus ezt is előírta. Az olasz Külügyminisztérium 
erősen túlbecsülte saját potenciálját, és feltűnően próbálkozott elérni olyan célokat, me-
lyek megvalósítására nem volt képes.2

1914 nyarára tehát teljesen elhidegült egymástól Olaszország és a Monarchia, az idő-
közben Négyes szövetséggé bővült katonai paktum pedig formalitássá vált. Olaszország 
csakis a közvélemény által annyira óhajtott területi kompenzációkért lett volna hajlandó 
belépni a háborúba, amelynek kirobbantásával nem értett egyet. Amikor a Monarchia erre 
nemet mondott, Olaszország 1914. augusztus 3-án bejelentette a semlegességet. Ezt köve-
tően, az 1915. április 26-ai londoni paktummal egyezségre jutott az Antanttal, és ennek 
logikus következményeként 1915. május 23-án hadat üzent a Monarchiának.3 Ez a hadüze-
net jelentette az első olyan problémát, melyet fel kellett dolgozni az olasz történetírásnak. 
Főleg az alábbi három kritika volt gyakori:

– Olaszország elárulta szövetségeseit, amikor a Központi hatalmak helyett az Antant 
oldalán lépett be a háborúba. Ennek első megfogalmazása Ferenc József 1915. május 24-ei 
kiáltványában olvasható, melyet később Hitler is eredményesen hangoztatott. Mussolini 
kifejezetten érzékenyen reagált erre a vádra, mely különösen megfigyelhető azon erőfeszí-
téseiben, hogy az Acélpaktum aláírását ne május 23-ára vagy 24-ére időzítsék.4 Az árulás 
vádjára, válasz gyanánt, a Monarchiának a hadüzenet megküldése előtti egyeztetésre vo-
natkozó kötelezettségének figyelmen kívül hagyását adják magyarázatként, amely máig is 
minden tankönyvben és majdhogynem minden első világháborúval foglalkozó történelmi 
műben szerepel.5

A hadba lépést a tüntető tömegek kényszeríttették ki. Ez a nézet az első világháború után 
az intervenciós megmozdulásokat saját előképükként feltüntető nacionalista és fasiszta  

1 Giulio Caprin: I Trattati segreti della Triplice Alleanza. Bologna, Zanichelli, 1922. 47–48. o.
2 Angyal Dávid: A boszniai válság története. Bécs, 1932., illetve Pietro Pastorelli: Il principio di nazionalità 

nella politica estera italiana. In: Pastorelli 1997. 199–225. o.
3 A londoni egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokra lásd: Pietro Pastorelli: Fiume e il Patto di Londra. 

In: Pastorelli 1997. 43–53. o.
4 Pastorelli 1997. 134–154. o.
5 Ennio di Nolfo: Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. Roma-Bari, Laterza, 2009. 31. o., vagy az 

alábbi kronológiát: AA .VV.: Storia dʼItalia. Cronologia 1815–1990. Novara, Edizione Club, 1991. 330. o.
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irányzat miatt, a második világháború után pedig a kommunista és katolikus történész 
körökben a háborúba lépés népszerűségének és az alulról történő kiindulás igazolása érde-
kében bukkant fel. A személet egyik megnyilvánulása a dicsőséges májusi napok emlege-
tése. Ezzel a már megkötött londoni paktum alapján eldöntött, de még be nem jelentett, és 
a parlamentben még meg nem szavazott hadba lépés kikényszerítése érdekében szervezett 
1915. májusi tüntetésekre utalnak. A kifejezés számos Mussolini beszédben olvasható, és 
a két világháború közötti időszak egyik jellegzetes formulája maradt.6

A londoni egyezményben előzetesen nem rögzítették, milyen gyarmati kompenzáció 
jár Olaszországnak, illetve az egyezmény alapján Fiume/Rijeka városát nem Olaszország-
nak szánták. Mivel 1915-ben fel se merült a Monarchia teljes felbomlása és helyette az 
Adriai-tenger mentén egy egységes délszláv állam létrejötte, így az olasz Külügyminisz-
térium direkt az esetleg születendő önálló horvát állam kikötőjeként hagyta ki Fiumét az 
igényelt területek listájából, miközben a dalmát tengerpartra igenis igényt tartott.7 A gyar-
mati kompenzáció témájának hangoztatása különösen a „kisemmizett győztes” szerepé-
ben tetszelgő nacionalista és fasiszta történelemszemlélet részéről volt jellemző, amely a 
második világháború utáni politikai helyzet miatt lehetett népszerű.

Olaszország csak 1916. augusztus 27-én üzent hadat a Német Császárságnak. Ez egy-
részt megterhelte az Antanttal való viszonyt, de azt is szemlélteti, hogy Olaszországnak 
kizárólag a Monarchiával szemben voltak követelései. Ez a hozzáállás máig érzékelhető 
az első világháború olaszországi értelmezésében.

Az olasz tisztek az „olasz–osztrák” [sic!] háborúban történő részvételért kaptak 
emlékérmet;8 mivel az első világháború során szinte kizárólag az Osztrák–Magyar Mo-
narchia csapatai ellen küzdöttek. Az olasz historiográfia ezért a Risorgimento, vagyis az 
olasz nemzetegyesítés befejezéseként, a IV. függetlenségi háborúként emlegette. A szem-
lélet főleg a fasizmus bukásáig volt népszerű, de manapság is jelen van, akár hivatalos 
helyeken is, hiszen a római Vittorianóban9 működő Museo Centrale del Risorgimento 
máig 1918-cal zárja a korszakot.

Olasz szerző tollából nagyon ritkán származik olyan első világháborús monográfia,
mely a többi fronton zajló eseményeket is tárgyalná. Ha véletlenül születik ilyen, az adott 
mű körülbelül 95 százaléka az olasz fronttal foglalkozik, és a maradékban említi meg a 
többi európai és török hadszínteret. Nem meglepő, hogy az afrikai harccselekményekről 
alig született olasz írás.

6 „Fasci di combattimento” 1919. március 23-ai milánói alapításakor elhangzott beszéd. In: Opera Omnia 
di Benito Mussolini. XII. köt. Firenze, La Fenice, 1953. 321–324. o. Szerk. Duilio Susmel — Edoardo Susmel. 
Azon hamis mítoszra, miszerint az olasz hadba lépés Mussolini és az általa szerkesztett „Il Popolo dʼItalia”című 
napilap műve: Renzo de Felice: Mussolini il rivoluzionario 1883–1920. Torino, Einaudi, 19656. 288–315. o.

7 Pastorelli 1997. 43–53. o.
8 Medaglia commemorativa alla guerra italo-austriaca 1915–16–17–18. Lásd: Annuario militare del Regno 

dʼItalia. Anno 1924. Ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente ed in posizione ausiliaria speciale
e impiegati civili dell a̓mministrazione militare. Roma, Stabilimento Poligrafico per l a̓mministrazione dello 
Stato, 1924. Az emlékérmet csak az 1920. július 29-ei 1241. sz. királyi rendelettel hozták létre, ugyanis Al-
bánia pacifikálása keretében az olasz csapatok csak ekkor fejezték be a harci cselekményeket. Az emlékérem 
teljes neve: „Medaglia Commemorativa della Guerra Italo-austriaca 1915–1918 per il compimento dellʼunità 
dʼItalia”. [Az Olaszország egyesítéséért folytatott 1915–1918-as Olasz–osztrák háború emlékérme]. Gazzetta 
Ufficiale del Regno dʼItalia, 222. sz. 1920. szeptember 18.

9 A műemlék a Vittoriano, vagy a „Haza oltára” néven ismert. Az ismeretlen katona sírján kívül itt őrzik 
a már nem aktív egységek zászlóit, itt található a Risorgimento Központi Múzeuma, illetve az épület egy szár-
nyát civil képzőművészeti kiállító teremként hasznosítják.

Az első világháború emlékezete Olaszországban
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Az 1917. október 24-én kezdődött offenzíva következtében összeomlott az olasz front, 
és csak a Piave vonalánál sikerült megállítani a Monarchia és a Német Császárság csa-
patainak az előrenyomulását. A caporettói/kobaridi/karfreiti áttörés, vagy más néven a 
XII. isonzói csata az az esemény, mely leginkább problémát jelent az olasz történetírás-
nak. Az összeomlást követően majdhogynem a teljes tábornoki kar veszélyben érezhette 
a pozícióit, viszont, amíg a vizsgálóbizottság ülésezett, egyik-másik szereplő pozíciója 
megváltozott. A legfőbb felelősök közül egyedül Pietro Badogliónak sikerült elkerülnie 
az azonnali leváltást, és eredményes munkával, valós érdemeket szerezve, haladnia a 
ranglétrán. A vizsgálóbizottság pedig nem marasztalhatta el a „tündöklő fényes csilla-
got”, aki az új főparancsnok jobb kezeként hozzájárult a végső győzelemhez. A caporettói 
vizsgálóbizottság véleményét úgy kellett kialakítani, hogy Cadornát ne vádolják túlságo-
san, Badogliót pedig próbálják felmenteni. Ebből következett, hogy Luigi Capello, a 2. 
hadsereg parancsnokának szerepét sötétebben állították be, mint amilyen valójában volt.  
A jelentés közlését követően Capello tovább harcolt igazáért, ennek eredményeként sike-
rült elérnie, hogy egy szenátori vizsgálóbizottságot állítsanak fel ügyében, mivel azonban 
a szabadkőművességet választotta a fasiszta párttagsággal szemben, a második jelentést, 
amely Capello számára kedvező lett volna, felsőbb utasításra nem lehetett publikálni.  
A tábornok a Matteotti ügy kapcsán is szembefordult a fasizmussal, az 1926-os Zaniboni-
féle merénylet ürügyén éppen szabadkőműves kapcsolatai miatt tartóztatták le Capellót, 
ami végleg megpecsételte a sorsát. Ezt követően tehetett bármit is, évtizedekig a hivatalos 
történetírás számára ő maradt Caporetto legfőbb felelőse.10

A két világháború közötti hivatalos szemlélet, melynek csúsztatásait a megkímélt tá-
bornokok, és legfőképpen Badoglio, minden erejükkel védték, olyan mértékben gátolta a 
kérdés tisztázását, hogy a Badoglio személye körül kialakult polémia hatása napjainkban 
is érezhető.11 A Caporetto-kérdés tehát különösen érzékeny részét képezi az olasz történet-
írásnak. A második világháborúig szinte mindenki a vizsgálóbizottság zárójelentésével 
vitatkozott, vagy azt védte. A második világháború után egyfajta konszenzus keretében a 
katonai intézetekre hagyták a katonai témák feldolgozását, ahol szintén csak bátortalanul 
fogtak hozzá az adatok feldolgozásához. Hozzávetőleg két évtized kellett ahhoz, hogy újra 
színvonalas és objektivitásra törekvő műveken keresztül kezdjék új szemszögből vizsgálni 
a történteket. Ennek eredményeként mára a szakma a kérdések többségében egyetért.

Caporettóért a fő hibás a főparancsnok, vagyis Luigi Cadorna, aki nem dolgozott ki vé-
delmi tervet, nem győződött meg arról, hogy a parancsnokok végrehajtják-e a védelmi állás 
felvételére vonatkozó parancsát, amely a téli időszaknak is jobban megfelelt volna. Utána 
Luigi Capello következik, mert a Cadornával való szembenállását kihangsúlyozva, nem 
teljesítette a parancsait, ráadásul a betegsége miatt nem tudta teljes mértékben ellátni a pa-
rancsnoki teendőket. Végül ott van Pietro Badoglio, aki szintén nem intézkedett arról, hogy 

10 Capello emlékiratát Renzo De Felice bevezető tanulmányával 1967-ben adták ki. Luigi Capello: 
Caporetto, perché? La 2a armata e gli avvenimenti dell o̓ttobre 1917. Torino, Einaudi, 1967.

11 Badoglio negatív megítéléséhez a fasiszta rendszerben, és a második világháborúban betöltött szerepe is 
hozzájárult. Az egyik mértéktartó életrajza: Piero Pieri – Giorgio Rochat: Pietro Badoglio. Torino, Einaudi, 
1974. A caporettói vizsgálóbizottság jelentéséből, annak nyilvánosságra hozatalakor, 13 oldalt nem publikál-
tak, mivel azok különösen terhelőek lettek volna Badoglióra nézve. Ezeket utólag publikálta a könyv függelé-
kében: Paolo Matucci: Badoglio. Capo di Stato Maggiore generale (1925–1940). Firenze, Paganini, 2008.
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a csapatok felvegyék a védelmi felállást, fölöslegesen megnyugtató közleményeket adott ki, 
miközben a támadást követően azonnal elvágták a csapataitól, és lényegében eltűnt.

A teljes parancsnoki kar hibájából az egész parancsnoki lánc összeomlott. Hiába adott 
ki Cadorna értelmes parancsokat arról, hogy a tüzérség miként állítsa meg ellentűzzel 
az ellenség támadását, ha annak alkalmazására a több éves offenzív háborúhoz szokott 
tisztikar felkészületlen volt.

A Vittorio Veneto-i, vagyis a harmadik piavei csata idejére ez már teljesen megválto-
zott, amikor Badoglio, az új főparancsnok, Armando Diaz jobbkezeként, fiatal dinamikus
tábornokként, képes volt szakítani az állandó előrenyomulás eszméjével.12

A politikailag és ideológiailag érzékeny témák mellett nem szabad megfeledkezni a 
két világháború közötti időszakban kiadott számos történelmi munkáról, amelyek ma is 
hasznosak, és sok esetben máig megkerülhetetlen alapműnek számítanak. A munka ko-
ordinálását általában a katonai történeti hivatalok végezték, hiszen az első világháborút 
követően Magyarországon és Olaszországban is létrejött a hadsereg kulturális örökségét 
kezelő intézmény, vagyis a budapesti Hadimúzeum és Hadilevéltár,13 illetve a haderőne-
menként szerveződő Ufficio Storicók, vagyis „történeti hivatalok” hálózata. Ezek alapvető 
feladatai közé tartozott az első világháborús részvétel történetének feldolgozása.

A magyar hadilevéltár egy teljesen eredeti sorozatban tervezte feldolgozni az első vi-
lágháborús szerepvállalást, miközben az olasz szárazföldi történeti hivatal több kisebb-
nagyobb projektet is megvalósított. Ezek egyike azt a cél szolgálta, hogy a volt ellenséges 
országok szemszögéből ismertessék meg a világháború eseményeit az olaszországi közön-
séggel, így lefordították a külföldön megjelent összeállításokat. A fordítási munkát nem 
a történeti intézmény végezte, ők a tevékenység koordinálásával foglalkoztak. A valódi 
munka a külföldre akkreditált olasz katonai attasék patronálásával zajlott, és a kötetek a 
katonai attasék valós vagy névleges fordításaként jelentek meg.14 Ennek az elgondolásnak 
a részeként keletkezett A világháború 1914–1918. Különös tekintettel Magyarországra 
és a magyar csapatok szereplésére sorozat első kötetének olasz fordítása, melyet a buda-
pesti olasz katonai attasé, Enrico Mattioli alezredes jegyzett.15 A kötet akár egy hosszabb 
együttműködés kezdetét is jelenthette volna, hiszen az olasz fordítást megelőző évben 
jelent meg az ötödik, számát tekintve hatodik magyar nyelvű kötet.16 A Mattioli által le-
fordított, bevezetőként megírt kötet eredeti, magyar nyelvű előszava elismerte, hogy a 
felhasznált források jelentős részét a Bécsben őrzött levéltári anyag adta. 1935-ben pedig 
megjelent a bécsi hadilevéltár által összeállított anyag olasz fordítása is.17 A Mattioli-féle 
olasz fordítás, az előszó szerint a projekt utolsó, záró köteteként szerepelt.18

12 Mario Isnenghi – Giorgio Rochat: La Grande Guerra 1914–1918. Bologna, Il Mulino, 2008.
13 Szijj Jolán – Jankó Annamária – Csárádi József: Ad Acta. A Hadtörténelmi Levéltár, a Hadtörténelmi 

Térképtár, a Központi Irattár története és gyűjteményei. Budapest, 1997. 10–14. o.
14 Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio Storico: La guerra mondiale 

1914–1918. I–II k. Roma, 1927. I–II. k. (A Német Állami Levéltár összeállítása.)
15 Enrico Mattioli: La guerra mondiale 1914–1918 con particolare riguardo allʼUngheria e all a̓zione delle 

truppe ungheresi. Roma, 1935.
16 A kötetek kiadásának sorrendje: I. – 1928., II. – 1930., V. – 1932., III. – 1933., VI. – 1934., VII. – 1937., 

IV. – 1939., VIII. – 1939., IX. – 1940., X. – 1942.
17 L̓ ultima guerra dell A̓ustria-Ungheria 1914–1918. Relazione ufficiale compilata dall A̓rchivio di Guerra 

di Vienna. I–II. k. Roma, Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato Maggiore. 1935-XIII.
18 További információk a két világháború közötti magyar–olasz katonai kulturális kapcsolatokról: Juhász 
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Ezen kuriózum mellett, az alábbi kötetek máig alapműnek számítanak:
A Hadügyminisztérium Statisztikai Hivatalának munkája, de az első világháborús 

olasz erőfeszítések máig legjobb összefoglalója: La forza dell e̓sercito. Statistica dello 
sforzo militare italiano nella guerra mondiale. Szerk. Fulvio Zugaro. Roma, Ufficio
statistico del Ministero della Guerra, 1927.

Az olasz hadsereg hadosztály szintig lebontott szerkezetét mutatja be a Le grandi unità 
nella guerra italo-austriaca 1915–1918. I–II. k. Roma, Ufficio Storico, 1926.

A Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915–1918. I–XI. k. Roma, 
Ufficio Storico, 1926–1931. 11 kötetében a bersaglieri, alpesi és gyalogsági egységekről 
szóló információk analitikus feldolgozása található.

A Hadtörténelmi Levéltárhoz hasonlóan a szárazföldi erők történeti hivatala is elké-
szítette a saját hivatalos feldolgozását. 1931-ben kezdték el a munkát, a sorozat rövid elne-
vezése Relazione ufficiale, hivatalos címe viszont: L̓ esercito italiano nella grande guerra 
1915–1918. Az 1930-as évek közepén megálltak Caporettónál, az erről szóló kötetet csak 
a második világháború után, az 1960-as évek végén adták ki. Az utolsó, 37. kötet 1918-ról 
az 1980-as években jelent meg.19

A második világháborút követően a Történeti Hivatal ezen hagyományokat követve 
folytatta a munkát: Filippo Stefani feldolgozta a nemzeti egység létrejöttétől a teljes érté-
kű NATO tagságig az olasz szárazföldi fegyveres erők felépítését és katonai doktrínáit,20 
Oreste Bovio összeállította az olasz hadsereg historiográfiáját,21 illetve Maurizio Ruffo 
feldolgozta a Hármas Szövetség fennállása során készített és az Osztrák–Magyar Monar-
chiával szemben használandó hadműveleti terveket.22

A történeti hivatalok tevékenységével egy időben sor került az olyan átpolitizált témák 
tisztázására is, mint például az „ardito”-k, vagyis a rohamosztagosok és a fasizmus kap-
csolatára.23 Mostanra olyan különleges problémák is terítékre kerültek, melyek a két világ-
háború között feszültséget kelthettek az osztrák–magyar–olasz viszonyban. Ilyen például 
a Riccardo Cavigioli-féle L̓ aviazione austro-ungarica sulla fronte italiana 1915–18 című 
kötet (Milano, Castiglioni & Archenti, 1934), amely tudományos igényeknek is megfelelő, 
komoly kutatáson alapuló, jelentős újdonságokat tartalmazó könyv. Csupán az a gond, 

kapcsolatok kulturális vetülete. Asteriskos, 2. A Történelemtudományi Doktori Iskola tanulmányai. Szerk. 
Bárdosi Vilmos. Budapest, 2012. 69–79. o.

19 Ezzel párhuzamosan a tengerészeti Történeti Hivatal is elindította a maga összefoglalóját, melyet nyolc 
kötetben írt meg: Ufficio Storico della Regia Marina: La marina italiana nella grande guerra. I–VIII. k. Firen-
ze, Vallecchi, 1935–1942.; illetve Cronistoria documentata della guerra marittima italo-austriaca 1915–1918. 
I–V. k. [Roma], Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Marina, illetve egy modernebb feldolgozás: Franco 
Favre: La Marina nella Grande Guerra. Le operazioni navali, aeree, subacquee e terrestri in Adriatico. Udine, 
Gaspari, 2008.

20 Filippo Stefani: La Storia della dottrina e degli ordinamenti dellʼEsercito Italiano. I., II/1–2., III/1–2. k. 
Roma, Ufficio Storico, 1984–1989.

21 Oreste Bovio: L'Ufficio storico dell e̓sercito. Un secolo di storiografia militare. Roma, Ufficio Storico, 
1987.

22 Maurizio Ruff: L̓ Italia nella Triplice Alleanza. I piani operativi dello Stato Maggiore verso l A̓ustria-
Ungheria dal 1885 al 1915. Roma, Ufficio Storico, 1998.

23 Ezzel részletesen foglalkozott: Giorgio Rochat: Gli arditi della grande guerra. Origini, battaglie e miti. 
Gorizia, Goriziana, 1990.
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hogy a szerző megjegyzései különösen sértőek és személyeskedőek a legyőzött ellenféllel 
szemben. Ezt végül nem a magyar, hanem az osztrák diplomácia tette szóvá Rómában.24 
A szakkérdések, technikai jellegű és kisebb-nagyobb részproblémák tárgyalása annyira 
bőséges, hogy köteteket lehetne megtölteni csak a címek felsorolásával. Ezek közül csak 
egyet említenék meg: a hadifogoly témakör feldolgozása, mely folyamatban van. Még az 
első világháborús élmények hatására, főleg az érintettek kiadtak minimális elemzésekkel 
színesített visszaemlékezéseket.25 Két alapvető monográfia az utóbbi évtizedek terméke. 
Giovanna Procacci az olasz hadifoglyok kérdését dolgozta fel,26 Alessandro Tortorato az 
Olaszországban hadifogságba esett katonák sorsát elemezte.27 Ezek csak megerősítik azt 
a tendenciát, hogy a témát jellemzően helyi szinten dolgozták fel, általában városi kiad-
ványok formájában.28

A hadtörténet művelőivel párhuzamosan, még 1942–43-ban, Milánóban, majd 2010-
ben, Goriziában újra megjelent Luigi Albertini háromkötetes monográfiája a világháború 
diplomáciai előzményeiről.29 A szerző az olasz liberális hagyományok egyik legnevesebb 
képviselője, akit eszméi és a fasizmussal szemben mutatott ellenállása miatt távolítottak el 
a Corriere della Sera című napilap, az egyik legmeghatározóbb olasz folyóirat szerkesztő-
sége éléről. A mű legálisan csak poszthumusz jelenhetett meg és csak hazai földön. Ez az 
ellentmondás teljes mértékben jellemző volt a fasizmus kultúrpolitikájára.

Albertini monográfiáján túl a két világháború közötti polgári történetírás termékei 
közül leginkább csak a forráskiadványokat lehet hasznosítani. A művek eléggé szé-
les spektrumot fednek le, a szerzők hamar felismerték a népi levelezés fontosságát. 
Giuseppe Prezzolini szerkesztésében 1918-ban, majd 1920-ban újra kiadták a Tutta la 
guerra antológiát (benne 1917–1918 közötti írásokkal), amit 1968-ban a Longanesi ki-
adó újra megjelentetett. 1921-ben, Bonnban jelent meg Leo Spitzer osztrák nyelvész kö-
tete: Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915–1918, melyet olaszul csak 1976-ban 
adott ki a fenti címmel a Boringhieri kiadó. Főleg tartalékos tisztek magánlevelezése 
olvasható Adolfo Omodeo: Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei 
caduti 1915–1918. (1935-ben Laterza, 1968-ban Einaudi, ez utóbbit Alessandro Galante 
Garrone szerkesztette) kötetében. A Lettere al re (Roma, Editori Riuniti, 1974) pedig 
Renato Monteleone gyűjtése, amely elsősorban a rendőrségi dokumentumokra támasz-
kodik: olyan emberek leveleinek a gyűjteménye, akik valamiért (nem mindig politikai 
okokból) elítélték a háborút.

24 L. Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Affari Politici (1931–1945) fond, 
Italia, 39 doboz, 7. dosszié és uo. 19. doboz, Miscellanea dosszié. Modern, és kevésbé pártos változata a könyv-
nek, AA. VV.: Gli assi austro-ungarici della Grande Guerra sul fronte italiano. Madrid, Del Prado, 2001. Az 
epizód rávilágít arra a tényre, hogy az olasz katonai minisztériumok ellenőrzés címén preventív cenzúrát vé-
geztek, ami viszont nem mindig volt elég hatékony.

25 Giuseppe Carmine Ferrari: Relazione del campo di prigionia colerosi all i̓sola dell A̓snara nel 1915–16 
(guerra italo-austriaca). Roma, Ufficio Storico, 1929.

26 Giovanna Procacci: Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra. Roma, Editori Riuniti, 1993.
27 Alessandro Tortorato: La prigionia di guerra in Italia 1915–1919. Milano, Mursia, 2004. 
28 Giancarlo Francione – Dezső Juhász: La cappella ungherese. Storia, memoria e mito di un monumento 

che parla di pace. Vittoria, Edizione Comune di Vittoria, 2004.
29 Luigi Albertini: Le origini della guerra. I–III. k. Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2010. (Első ki-

adás: Milano, 1942–1943.)
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Egy külön kategóriát képeznek az emlékiratok, ugyanis majdhogynem az összes fő-
szereplő megírta, és kiadta a sajátját.30 Ezt kiegészíti számos kisebb szereplő emlékirata,31 
illetve már a második világháború után, Olindo Malagodi közreadta az első világháború 
alatt fontos szerepet betöltő személyekkel készített interjúit.32 Ezen hagyományok után 
érthető, hogy a diplomáciatörténeti összefoglalók írása mellett a civil társadalom is igen 
hamar elkezdte kibeszélni élményeit, és több munka is vizsgálta mit, és hogyan őrzött 
meg a kollektív emlékezet.33

Jelenleg leginkább két szerző: Giorgio Rochat és Mario Isnenghi neve fémjelzi az első 
világháborúval kapcsolatos kutatásokat. Rochat főleg a hadtörténeti kérdésekkel foglalko-
zik, míg Isnenghi inkább az ideológiai, eszmetörténeti, szimbólumtörténeti kérdésekkel. 
Közös monográfiájuk bátran nevezhető a mostani első világháborús olasz történetszem-
lélet szintézisének.34

Az olasz történészek munkásságán kívül nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a fon-
tos tényezőt, hogy számos nemzetközi monográfia jelent meg, és jelenik meg folyamatosan 
olasz fordításban. Vannak közöttük olyanok, amelyeket többször is kiadtak, mint például 
Denis Mack Smith műveit.35 Ezeket a kisebb helytörténeti munkák is felhasználják,36 ami-
nek köszönhetően nem jellemző, hogy súlyos torzítások lennének a helyi kiadványokban.

Egy különleges forráskategória az 1927 és 1931 között kiadott Sui campi di battaglia 
című sorozat, melyet a Touring Club Italia a katonai parancsnokságokkal együttműködve 

30 Pár példa csak a legfontosabbak közül: Giovanni Giolitti: Memorie della mia vita. Milano, Fratelli, 
1922.; Libro Verde. Documenti diplomatici presentati al Parlamento Italiano dal Ministro degli Affari Esteri 
Sonnino. Milano, Treves, 1915.; Sidney Sonnino: Discorsi per la guerra. Foligno, Campitelli, 1922.; Antonio 
Salandra: I discorsi della guerra. Con alcune note. Milano, Treves, 1922.; Antonio Salandra: La neutralità 
italiana, 1914. Ricordi e pensieri. Milano, Mondadori, 1928.; Antonio Salandra: L̓ intervento. 1915. Ricordi e 
pensieri. Milano, Mondadori, 1930.; Enrico Caviglia: La battaglia della Bainsizza. Milano, Mondadori, 1930.; 
Enrico Caviglia: La dodicesima battaglia. Caporetto. Milano, Mondadori, 1935.; Enrico Caviglia: Le tre 
battaglie del Piave. Milano, Mondadori, 1935.; Gaetano Giardino: Rievocazioni e riflessioni di guerra. I–III. k.  
Milano, Mondadori, 1929–1930.

31 Antonino Di Giorgio: XXVII° Corpo d A̓rmata. Bergamo, Istituto Arti Grafiche, 1918.; Emilio De Bono: 
La guerra come e dove lʼho vista e combattuta io. Milano, Mondadori, 1935.; Luigi Aldovrandi Mariscotti: 
Guerra diplomatica: Ricordi e frammenti di diari. Milano, Mondadori, 1938.; Silvio Crespi: Alla difesa dʼItalia-
a in guerra e a Versailles. Milano, Mondadori, 1941. Raffaele Rossetti: Contro la „Viribus Unitis”. Roma, 
Libreria politica moderna, 1925.

32 Olindo Malagodi: Conversazioni della guerra 1914–1919. I–II. k. Szerk. Brunello Vigezzi. Milano–
Napoli, Ricciardi, 1960.

33 Gisella Galassi – Francesca Rossi: Controstorie di due guerre mondiali. Padova, La Linea, 1977.  
A szerzők egy általános iskolai projekt folytatásaként vizsgálták, milyen emlékek éltek a gyerekek rokonaiban 
a két világháborúról. Felmérésük során a gyerekeknek meg kellett interjúvolni az idősebb rokonokat, és ahol 
ellentmondást találtak, ott többféle adatforrás segítségével meg kellett vizsgálni, mire emlékeztek rosszul. 
Végül a szerzők további következtetéseket vontak le a felmérésből. Az utóbbi időszak egyik legismertebb 
ilyen jellegű vállalkozása Mario Isnenghi szerkesztésében a Luoghi della Memoria sorozat, mely többek kö-
zött az első világháborúhoz köthető személyekkel, helyszínekkel, jelképekkel, és eseményekkel is foglalkozik:  
I luoghi della memoria. Szerk.: Mario Isnenghi. Bari–Roma, Laterza, 1996–2011.

34 Isnenghi – Rochat 2008.
35 További népszerű, és gyakran felhasználásra kerülő külföldi művek: Paul Fussel: La Grande Guerra e 

la memoria moderna. Bologna, Il Mulino, 1984.; Eric. J. Leed: Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità 
personale nella I Guerra Mondiale. Bologna, Il Mulino, 1985.; George L. Mosse: Le guerre mondiali dalla 
tragedia al mito dei caduti. Roma-Bari, Laterza, 1990.; Jay M. Winter: Il lutto e la memoria. La Grande Guerra 
nella storia culturale europea. Bologna, Il Mulino, 1998.

36 Egy példa a sok közül: Angeli Giannino: 1918: i tedeschi a Feletto e Tavagnacco. Tavagnacco, Comune 
di Tavagnacco, 1998.
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készített el.37 Ezeket az útikönyveket viszont nem aktualizálták az 1935–38 közötti töme-
ges műemlékátadások után. Ekkor ugyanis a rezsim egy sokkal hatékonyabb módszert 
talált a propagandára: kiépítette a ma is létező, és jellemzően csak részben aktualizált 
temetőket, és a mai napig a rendszer szimbólumaival ékesített emlékhelyeket.38

Ezek közül az egyik legfontosabb Redipuglia. A háborús elesettek emlékére parkok és 
utak kialakítását sürgető 1922. decemberi körözvények a Mussolini kormány oktatásügyi 
államtitkárához, Dario Lupihoz köthetők. Ennek hatására minden településen létrejött egy 
kisebb-nagyobb emlékkert. A csatamezők melletti temetőknél erre nem is kellett nagyon 
ösztönözni a lakosságot. Ebből a spontán emlékhelyből alakították ki – a központi akarat 
nyomására – a ma is látható monumentális temetőt. Az angol és a német hagyományokkal 
ellentétben, akik inkább nem szállították haza a külföldön eltemetett halottakat, a fasisz-
ta kormány a halottak egy helyen, monumentális körülmények közötti csoportosítására 
törekedett. Redipuglia ennek az egyik leglátványosabb eredménye, amely egyedül több 
halottnak a végső nyughelye, mint Douaumont osszáriuma vagy a Somme melletti terü-
letek. 1931. július 8-án ide temették Aosta hercegét, a III. olasz hadsereg parancsnokát, 
amely egyrészt a temető első nagyszabású ünnepsége, másrészt az uralkodóház apoteó-
zisa és a fasiszta rezsimmel való összefonódásának a jelképe volt. A végső felavatásra 
1938. szeptember 18-án került sor. A dátumot kizárólag Mussolini elfoglaltságai alapján 
jelölték ki, szimbolikus jelentősége nincsen. Redipuglia az olasz fegyveres erők napján39 
az ünnepségek egyik hivatalos helyszínén, így annak ellenére, hogy november 4-e 1977 
óta nem állami ünnep, a redipugliai emlékhely továbbra is szorosan kötődik a padovai 
fegyverszünet évfordulójához. Az emlékhely ma is jelen van a köztudatban, ugyanis a 
vasfüggöny leomlása után itt vették át azon olasz katonák hazaszállított maradványait, 
akiket külföldön temettek el. Ez hozzájárult a hely népszerűségének újbóli növekedéséhez 
és máig tartó ismertségéhez.40

A másik legfontosabb emlékhely a Monte Grappa. Itt a Risorgimento antiklerikális 
liberálisai kezdték el saját emlékhelyük kialakítását, amiből a XX. század elejére egy 
katolikus Mária kegyhely lett. Az első világháború harcai során a Monte Grappa, mint tü-
zérségi állás szerepe felbecsülhetetlennek bizonyult. Az érte vívott harcok során elesettek 
emlékének ápolása folyamatosan a nemzeti, hazafias szólamok irányába kezdte torzítani 
az eredeti vallásos jelleget, amely főleg a fasizmus alatt okozott konfliktusokat. A máso-
dik világháború után a megemlékezés az ellenállás hagyományával egészült ki. Manapság 
a katolikus hagyományoknak megfelelő időpontban (augusztus első vasárnapja), körme-
nettel társítva tartják a nemzetközi jelleget is öltő hazafias megemlékezést,41 a Mussolini-
féle túlzott grandiózusság által erősen meghatározott emlékhely előtt.42

37 A Touring Club Italia által szerkesztett piros útikönyv egy fogalom. A 2000-es évekre csak a hagyomá-
nyos, vagyis a tartományi székhelyeket, illetve magukat a tartományokat bemutató kötetek maradtak életképe-
sek, melyeket máig frissítenek, annak ellenére, hogy immár egy több mint 100 éves sorozatról van szó.

38 Patrizia Dogliani: Redipuglia. In: Isnenghi: I luoghi della memoria. Simboli e miti dellʼItalia unita. 
Szerk. Mario Isnenghi. Bari–Roma, Laterza, 1996. 387. o.

39 Az olasz szárazföldi erők, és az olasz légierő ünnepe a haderőnem alapításának napjára, míg a haditenge-
részeté június 10-ére, a SZENT ISTVÁN csatahajó elsüllyesztésének napjára esik. A sikeres akciót végrehajtó 
MAS-15 motorcsónak ma a Vittorianóban tekinthető meg.

40 Patrizia Dogliani: Redipuglia. In: Isnenghi 1996. 375–389. o.
41 2011. augusztus 7-én dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter is részt vett a megemlékezésen. A látogatás-

ról a Corriere delle Alpi 2011. július 30-ai, augusztus 2-ai és 7-ei száma is több cikket közöl.
42 Livio Vanzetto: Monte Grappa. In: Isnenghi 1996. 361–374. o.
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E két első világháborús emlékhely közösségformáló erejével csak az audiovizuális 
források versenyezhetnek. Ezért is érdemes pár szót szólni a szakirodalom és a különféle 
források mellett az események egyéb reprezentációjáról is, hiszen ezek sok esetben egész 
generációk alapélményét jelentették az első világháborúval kapcsolatosan.

A fasiszta filmipar felettébb termékenynek bizonyult, köszönhetve mindezt a hatalom 
tudatos védelmének és Vittorio Mussolini személyes pártfogásának is. Ettől függetlenül 
a diktatúra alatt csak nagyon elnagyoltan lehetett beszélni az első világháborúról. A kor-
szak filmtermésének két jellegzetes példája a Maciste alpino (1916), amelyben egy nagy-
darab volt kikötői munkásból utcai színésszé avanzsáló Bartolomeo Pagano futamítja meg 
a németeket, illetve a komikus filmeken kívül még az elmesélés uralkodott a filmvásznon, 
mint például a Paolo Monelli alpesi regénye alapján írt, Marco Elter-féle Scarpe al sole 
(1935). A második világháború után indult az igazán komoly filmipari feldolgozás, mint 
például a Mario Monicelli rendezte, Vittorio Gassman és Alberto Sordi-féle La grande 
guerra (1959) vagy a Francesco Rosi-féle Uomini contro (1970), melyet Emilio Lussu: 
Un anno sullʼAltipiano című könyve ihletett. Ermanno Olmi már kissé dicsőítőbb hang-
vétellel forgatta Mario Rigoni Stern forgatókönyve alapján az I recupentanti-t (1974).43  
A felsorolt művek közül Magyarországon inkább csak a La grande guerra [A nagy hábo-
rú] és az Uomini contro [Tűz a Monte Fioron] ismert.

Olaszországnak az első világháborúval kapcsolatos emlékezete a centenáriumra alap-
vetően kiforrott, de számos olyan téma van még, amivel eddig nem igazán foglalkoztak az 
olasz történészek. Rengeteg részeredményt szükséges összegezni, amelyre remélhetőleg 
sor fog kerülni. Fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy az első világháborúval kapcso-
latban földrajzilag meglehetősen beszűkült látókörrel szemben, manapság egy igencsak 
nyitott, és a nemzetközi változások iránt érzékeny történelemkép párosul. Ez nem jelenti, 
hogy ne lennének olyan pontok, amelyek értelmezése során ne léteznének nézetkülönb-
ségek. Elég csak a padovai fegyverszünet érvényességének kezdete körüli nézeteltérésre 
gondolni, de remélhetőleg ezek tisztázására is sor fog kerülni a százéves évforduló kap-
csán szervezendő konferenciák során konferenciák során.
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