
Juhász Balázs 
Róma „nyílt” város

t * étezeröt február 13-án volt 60 éve, hogy a szovjet csapatok be- 
1 :■ -/  vették Budapestet. Ekkor ért véget az ostrom, amely romvárossá 

.1.,. - változtatta az „erődvárost”. Budapest kedvező földrajzi adottsága 
magyarázza az érte folytatott harcokat, habár a szövetségeseknek nem 
kellett alaposan alátámasztott indok, hogy földig romboljanak városokat, 
ahogy persze a tengelyhatalmaknak sem. Erre példa Drezda esete is, hi
szen nem volt sem katonai, sem ipari célpont, mégis lebombázták. A má
sodik világháború légitámadásait Európa városai nagyon megszenved
ték, és csak kevésnek adatott meg az a „kiváltság”, hogy nyílt várossá 
nyilvánítsák, Igaz, ez sem nyújtott biztos védelmet, ha valamely fél meg 
akarta támadni az adott várost.

A nyílt város kifejezést az 1874-es brüsszeli nyilatkozat alapján erede
tileg a meg nem erősített városokra alkalmazták.1 A modern értelmezés 
szerinti nyílt város státus jogalapja az 1907. október 18-ai IV. és IX. Há
gai Egyezmény. Ezek nem beszélnek nyílt városról, csak védtelen telepü
lésekről, amelyeket nem szabad megtámadni vagy bombázni {IV. egyez
mény, 5. cikkely). Ezt a szűkszavú mondatot fejti még ki a IX. egyezmény 
első fejezete. E szerint tilos ágyúzni a védtelen kikötőket és településeket 
(1. cikkely), de nem tartoznak ebbe a védett kategóriába a katonai épü
letek, a fegyver és hadianyag lerakatok, a hadsereg vagy a flotta által fel
használható műhelyek és a kikötőben horgonyozó hadihajók (2. cikkely). 
A parancsnok ezeket az objektumokat ágyúzhatja, és nem tartozik fele
lősséggel az ágyúzás alatt akaratlanul keletkezett károkért. A nyílt város
sá nyilvánítás ezen a pár cikkelyen alapul, és ez is mutatja, hogy a hábo
rús jog mennyire pontatlan és meg nem határozott oldaláról van szó.2 
Akármennyire pontatlan is a jogi alátámasztása, egy városnak ezeknek a 
feltételeknek kell megfelelni, ha nyílt városnak akarják elismertetni: „ka
tonailag ki legyen ürítve; a rendfenntartó alakulatokon kívül fegyveres erő

1 Hajdú, 1967.
2 IntI (2005. 1. 1.)
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nem állomásozhat benne; [...] nem szolgálhat az utánpótlás vagy csapatmoz
dulatok közlekedési támaszpontjául; készletei kizárólag a polgári lakosság 
céljait szolgálhatják. ”3

Az első világháború után Fiume (Rijeka) kapott ilyen titulust (1920), 
és az olaszok ettől függetlenül elfoglalták (1924). Hasonlóan nem kímél
ték meg a németek Belgrádot, illetve a japánok Manilát. Róma is hason
ló sorsra jutott. A város második világháborús története igazán különle
ges mind az érte folyt hadi cselekmények, mind a státusza miatt. Nyílt vá
rosnak nyilvánították, mégis bombázták, és kemény harcok folytak a bir
toklásáért. Az „Örök” város emberekkel és épületekkel is áldozott a há
borúnak. Róma a katolikus világ központja, és itt, a Vatikánban székel a 
Pápa. A város felbecsülhetetlen művészeti kincseivel akkora gazdagságot 
képvisel, amelyet egy egész élet során sem lehet megismerni. Ennek el
lenére sem kímélték meg a háborús pusztítástól. Ebben a tanulmányban 
szeretném Összefoglalni az „Örök” város elleni hadi cselekményeket az 
első légitámadástól az 1944. június 4-i szövetséges bevonulásig.

A bombázásveszély felmerülése utáni tárgyalások

1940. június 10-én Olaszország belépett a második világháborúba. Mivel 
Mussolini villámháborúra számított, és mindenképpen részt akart venni 
Hitler minden akciójában, hogy majd ő is érvényesíthesse igényeit a rövi
desen megkötendő béketárgyalásokon, olasz pilóták is részt vettek az ang
liai csatában. Erre egyfajta válaszlépésként az angolok is fenntartották 
maguknak a jogot Róma bombázására,4 amelyből egyelőre nem lett sem
mi. A háború során mind a szövetségesek, mind a tengelyhatalmak gyak
ran zsarolták a másik felet, hogy „x” város bombázása esetén melyik má
sikat támadják meg.5 A pápa tárgyalásai Róma érdekében megakadtak, és 
eredménytelennek bizonyultak. 1941. március 23-án az angol kormány 
átadott egy ultimátumot, miszerint Athén német vagy olasz részről törté
nő bombázása esetén Róma is hasonló sorsra jut.6 Ez természetesen sen
kit sem állított meg, hiszen 1940. október 20-án, az olasz hadüzenet át
adása után szinte azonnal egy Athén elleni támadás következett.7

3 Hajdú, 1967. 673.
4 Int3 (2004. 10. 24.)
5 1nt3 (2004. 10. 24.)
6 Blet, 2004.
7 Monelu, 1963.
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Az olasz városokat a háború igen korai szakaszában érték légitámadá
sok. Pontosan egy évvel és egy hónappal a hadiállapot kihirdetése után 
bombázták Nápolyt (1941. július 10.), úgy, hogy a városnak nem volt 
megszervezett légvédelme.8 Róma annak ellenére, hogy a szövetségesek 
fenntartották maguknak a jogot a város bombázására, különleges helyze
tet élvezett annak okán, hogy a katolikus világ központjában egyik har
coló fél sem akart kárt okozni. A háború kezdeti időszakában azonban 
ezt a kivételezett helyzetét a város annak is köszönhette, hogy túl távoli 
célpontnak bizonyult a brit bombázógépeknek, eléréséhez nem volt ele
gendő üzemanyaguk. A város akkor került igazán veszélybe, amikor a 
szövetségesek partra szálltak Marokkóban és Algériában, mivel ettől 
kezdve elérhetővé vált a nagy hatótávolságú amerikai bombázók 
számára.9 Ciano gróf naplójában, 1942. december 5-én azt írta, hogy 
„ Guanglia10 11 Róma bombázásának ügyéről beszél Magiaméval.11 A Szent
szék minden tőle telhetőt elkövet annak elhárítására [...]. Anglia meghatal
mazott minisztere, Osborne, 12 13 azt válaszolta erre, hogy Róma nemcsak a ka
tolikusok városa, hanem a főparancsnokság főhadiszállása is, fontos német 
parancsnokság; sok repülőtere van és igen jelentékeny vasúti csomópont. A 
Szövetségesek ezért fenntartják maguknak a szabad cselekvés teljes jogát, 
legalábbis katonai célpontok ellen. Maglione bíboros ebből kiindulva kifejtet
te, a parancsnokságok eltávolítása Rómából megkönnyítené a Szentatya fela
datát.”15 A tárgyalások elkezdődtek, és sikerrel kecsegtettek, mert Mus
solini beleegyezett volna Róma katonai „kiürítésébe” (1942. december 6- 
ai bejegyzés), és a lakosság körében „a tegnapi két riadó is [1942. decem
ber 11.] éppen elég volt a legnagyobb nyugtalanság előidézésére”.14 Ezzel 
szemben Mussolininek „ egyáltalában nincs szándékában elhagyni a várost, 
mivel egy fasiszta hierarcha [Tullio Cianetti] hevesen követelte, hogy Róma 
részesüljön abban a megtiszteltetésben, hogy ugyanúgy bombázzák, mint a 
többi olasz várost” 15 December 16-ai bejegyzéssel ez olvasható: „A Duce 
megerősíti a német parancsnokság áthelyezését Rómából és én kiadom az 
utasítást [...]. Noha nem kapjuk meg az angolok biztosítékát arra, hogy nem

8 Gallo, 1961?.
9 Corvaja, 2001.

10 Raffaelo Guanglia -olasz nagykövet Spanyolországban, Franciaországban, Németország
ban, a Szentszéknél, majd Törökországban. Külügyminiszter a Badoglio-kormányban.

11 Luigi Maglione bíboros -  a Szentszék államtitkára XII. Pius pápa alatt
12 Sir Franris D'Arcy Godolphin Osborne -  angol meghatalmazott miniszter a Szentszéknél.
13 Ciano, 1999. 458.
14 Ciano, 1999. 460.
15 Blet, 2004. 231.
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fognak bombázni, de én továbbra is optimista maradok,”16 Az angolok és az 
amerikaiak végül nem bombáztak, de nem is adták meg a garanciát, 
hogy a későbbiekben sem fognak. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy a 
parancsnokságok és a csapatok kitelepítése nem történt meg, maga a ve
zérkar és Mussolini (egy személyben a hadügyminiszter és az egyesített 
vezérkari főnök17) is maradt a helyén.18 A katonák legfeljebb civilben 
jártak, a Wehrmacht autói római rendszámot vagy turistajelzést kaptak, 
a fegyverlerakatokat pedig nem is nagyon álcázták. A ciampinói repülő
téren a felhalmozott bombákat a vasútról is lehetett látni.19 A helyzet 
nem változott, és Ciano is csak az utóbbit jegyezte meg: „Egy jó pont Ró
ma bombázásának kérdésében: elcsípett sürgönyből megtudjuk, az amerikai
ak nemleges választ adtak Edén drákói kérésére és kijelentették, nincs szán
dékukban Szent Péter városának bombázása, mert ebből több hátrány, mint 
előny származna a Szövetségesekre. Úgy vélem tehát, az ügyet elintézettnek 
tekinthetjük. Legalábbis egyelőre. ”20 Roosevelt kezdetben azért sem egye
zett bele a bombázásba, mert nem akarta elveszíteni a katolikusok vok- 
sait.21

Olaszország katonai helyzete

Mussolini nem a legjobb módon készítette fel Olaszországot a háborúra 
és Rómát a lehetséges légitámadásra. A villámháborús terveknek meg
mutatkoztak a következményei mind az üzemanyag, mind a nyersanyag- 
ellátásban. Csak a flotta élvezett bizonyos előnyt, mert logisztikusaik 
meghamisították az üzemanyag kimutatásokat, és így a felhalmozott 
mennyiség 1943 végéig elegendő volt.22 A csapatok kiképzettsége ala
csony szintű, létszáma elégtelen, a fegyverzet pedig szánalmas volt. 
A legjobb alakulatok felmorzsolódtak Tunéziában és Oroszországban. 
A partvédelem elavult, régi fegyverekkel volt felszerelve. A légierő is csak 
a németek támogatására rendelkezett elegendő repülőgéppel és üzem

16 Ciano, 1999. 461.
17 1 940. június 4-én az 5569. sz. körözvénnyel Mussolinit kinevezték a fegyveres erők 

éppen létrehozott egyesített vezérkarának az élére. Bianchi, 1963.
18 Blet, 2004.
19 Int2 (2004. 10. 24.)
20 Ciano, 1999.465.
21 Corvaja, 2001.
22 Monelu, 1963.
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anyaggal, önmagában alkalmatlan volt feladata ellátására. A katonák 
morálja is csökkent, a lelkesedés néhol teljesen kihunyt.23 1943. július 
10-én a szövetségesek partra szálltak Szicíliában, és nem kevesebb, mint 
64 hadosztályt vetettek be magas szintű technikával, elsöprő tengeri és 
légi fölénnyel. Olasz részről „egy arcvonal-kilométerre 36 katona, két go
lyószóró, alig három géppuska, s minden négy kilométerre egy aknavető és 
kilenc kilométerenként egy tüzérüteg jutott. A többi olasz egységnél sem volt 
jobb a helyzet.”24 1943. július 25-én az olasz félszigeten 30 hadosztály és 
3 dandár állomásozott, 5 amiből összesen 9 volt bevethető állapotban. 
Hatot újjászerveztek, egyet feltöltöttek, és a 11 partvédő hadosztály, il
letve a 3 partvédő dandár a legkorszerűtlenebb fegyverekkel volt felsze
relve, illetve az itt szolgáló katonákat is az öregebb korosztályokból so
rozták. „Az olasz haditengerészetnek ekkorra mindössze hat bevethető rom
bolója és cirkálója volt, a többin javítási munkákat végeztek, s a tíz még 
üzemben levő torpedóromboló [pedig] rendkívül elavult típus volt. ”26 Anya
hajéval egyáltalán nem rendelkezett. Az építés alatt álló „Aquila” és 
„Sparviero” sohasem készült el, és az első olasz repülőgép anyahajó, va
gyis a Garibaldi, csak 1985-ben futott ki a vizekre.27 „A légierő szintén 
rendkívül súlyos kudarcokat szenvedett. Csupán 1942. november 1-je és 
1943. június 30. között [...] Olaszország 2190 repülőgépet vesztett, részben 
a légi harcokban, részben a repülőtereken [...]. A még harcképes repülőgépek 
bevetését is gyakran akadályozta a mind súlyosabb üzemanyaghiány. ”‘28 Az 
üzemanyag és nyersanyaghiány azért is jelentős, mert éppen ekkor, 1942 
és 1943 fordulóján adták át az úgynevezett „5-ös” szériát, vagyis a Mc. 
205-öst, a Fiat G. 55-öst és a Re. 2005-öst. Ezek a harci repülőgépek már 
hatékonynak bizonyultak a szövetséges harci gépekkel szemben, de a 
nyersanyaghiány miatt csak keveset tudtak gyártani belőlük, és az üzem- 
anyaghiány miatt a legyártott példányok is csak szórványos bevetésre vol
tak képesek.29 „Jellemző, hogy Szicília inváziójának előestéjén 131 szolgá
latban álló olasz bombázó közül csak 35 volt felszállásra képes, a 179 va

23 Bianchi, 1963.
24 Árkus, 1985. 37.
25 Gyorsmozgékonyságú erők [10 lövészhadosztály (5 újjászervezés alatt), 4 alpesi had

osztály (3 újjászervezés alatt), 2 páncélos hadosztály (I feltöltés alatt), l gépesített 
hadosztály, 1 megszálló tevékenységet végző hadosztály, 1 gyorshadosztály (újjászer
vezés alatt)]; 11 partvédő hadosztály, 3 partvédő dandár, T orsiello, 1975.

26 Árkus, 1985. 37-38.
27 1nt7 (2005. 1 .31.)
28 Árkus, 1985. 38.
29 Int8 (2005. 2. 7.)
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dászbombázóból 97, a 389 vadászrepülőből csak 210 rendelkezett üzem
anyaggal. Ugyanez akadályozta a mediterrán térségben tevékenykedő 750 
[német] harci repülőgépet abban, hogy komoly támogatást nyújtson az olasz 
vezérkarnak.

A katasztrofális helyzet valóságos pánikhangulatot keltett a felső vezetés
ben a szicíliai partraszálláskor. Az olasz hadiipari monopóliumok urai teljes 
erővel igyekeztek termelni. A nagy veszteségek a frontokon, a bombázások, 
amelyek üzemek egész sorát rongálták meg, a nyersanyaghiány és a dolgozók 
sztrájkjai és munkalassító akciói azonban alaposan csökkentették az után
pótlást. Tekintve, hogy a nyersanyagok többsége [...] Németországból érke
zett, a fegyvergyártó monopóliumok panaszos listákkal bombázták a Musso- 
lini-kormányt az akadozó és elmaradó szállítások miatt. Beadványukban sze
repelt, hogy Németország 1940-ben vállalt 240 ezer tonna acélszállítási kö
telezettségéből csak 27 ezer tonnát teljesített és 1942-ben e szállítások elma
radása már elérte a 270 ezer tonnát. Szénből és kőolajból még kevesebbet 
szállítottak. Ilyen okokból 799 ipari üzem tevékenységét kellett felfüggeszte
ni. 1942 októberében és novemberében a helyzet súlyosbodott, mivel a szövet
ségesek nagyszabású légitámadásokat hajtottak végre Torino, Milano és Sa- 
vona ipari centrumai ellen. A következő év februárjában a légi hadviselés
nek ez a módja fokozódott, s a milánói, nápolyi és torinói hadiipari [üze
mek] termelése a korábbinak ötven százalékára zuhant. A munkások 
sztrájkakciói is mind nagyobb termeléskiesést okoztak. 1943 márciusában 
munkabeszüntetés kezdődött a torinói FIAT-Mirafiori gyárakban és hamaro
san átterjedt Észak-Olaszország számos hadiüzemére. ”30

Emellett a Mussolini-féle háborús propaganda is megtette a hatását. 
Amint Nápolyt megtámadták, Rómában is megszólalt a riadó.31 Az előbb 
említett december 11 -ei riadó is ilyen lehetett. Persze a gondokra csak 
éles helyzetben, a bombázás során derült fény.

Angol kísérlet Mussolini meggyilkolására

Időközben Mussolini élete is veszélyben forgott. Amint a Trident konfe
rencia szabad utat adott az olaszországi hadműveletekhez, és így közvet
ve Róma bombázásához is, mind az amerikaiak, mind az angolok elké

30 ÁRKUS, 1985. 38. -  Bár más források más adatokat is hozhatnak, az arányok nagyjá
ból mindenhol hasonlóak.

31 Gallo, 1967. 261.
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szítették a terveiket. Charles Portai tábornok, a RAF vezérkari főnöke, 
1943. július 13-án eljuttatott Churehillnek egy üzenetet, amiben Arthur 
Harris repülőmarsall -  a brit bombázók parancsnoka -  javaslatára fényes 
nappal lebombáznák Mussolini két fő tartózkodási helyét, a Palazzo 
Veneziát, és a Villa Torloniát. Az akció során, amelyet Dux műveletnek 
keresztelt el, egy Avro Lancasterekből álló repülőszázad -  a 607° repülő
század -  kiválasztott pilótái alacsonyan repülve megsemmisítenék a két 
épületet, megölve így Mussolinit. Érdekes módon Harris, a szőnyegbom
bázás meggy őződéses híve a precíziós támadást javasolta. Portainak tet
szett a terv, de a vállalkozás tétje miatt szükség volt a kormány belegye
zésére. Ezért is került a javaslat Churchill elé.32 Harris az olaszok morál
jának további csökkenését, és a félsziget megszállása esélyeinek a növe
kedését várta a támadástól, Edén nem pártolta az ötletet (július 14.), lé
vén a vállalkozás nagyon kockázatos, valamint semmi sem biztosítja, 
hogy Mussolini a bombázás ideje alatt a két kiszemelt célpontban tartóz
kodik, és hogy meg is tudják ölni. Sikertelenség esetén megnőhet mind 
Mussolini népszerűsége, mind az angolok elleni gyűlölet, mert tömérdek 
civil áldozat esne áldozatául egy hadászatilag eredménytelen vállalkozás
nak, siker esetén pedig mártírrá válna. Churchill Edén megjegyzése alá 
csak azt írta július 16-án, hogy „I agree”33. Harris nem kapta meg idő
ben a nemet, ezért a július 14. és 15. közötti éjszakán Algériába, Blidába 
vezényelte a kiszemelt gépeket, majd július 16-án, és 18-án összesen 42 
repülőgépet küldött Olaszország fölé, hogy bombázzák Lombardiát, 
Emíliát és Liguriát. Ugyanezen gépek kapták volna visszatértük után, 
július 19-én a feladatot, hogy a célra félretett 85 tonna bombával végre
hajtsák a Dux műveletet. Csak 33 gép tért vissza, és őket már várta 
Churchill válasza. 19-én bombáztak az amerikaiak, és mint kiderült, 
Mussolini aznap nem is volt a két célpont közelében, vagyis Edén aggo
dalmai beteljesültek volna. Az immár „feleslegessé" vált 85 tonna bom
bát július 24-25-én, hazafelé tartva, Livorno felett ürítették ki a 
Lancasterek.34

32 de Simoné, 1993.
33 Corvaja, 2001, 320.
34 Corvaja, 2001. 318-320.; Im ü (2004. 11. 17.).
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Az első átrepülések

1943. január 14-26. között, a casablancai konferencián a szövetségesek 
eldöntötték, hogy összehangolt támadást indítanak Eszak-Afrika felől 
Olaszország ellen, és ennek keretében elkezdték a dél-európai célpon
tok erőteljes bombázását.35 A hadműveletek összehangolására megszer
vezték a MAC-ot, ami összefogta az összes légi egységet a Földközi
tenger térségében. 1943. július 9-én a szövetségesek partra szálltak 
Szicíliában és azt augusztus 16-ára el is foglalták. A továbbiakban az 
észak-dél irányú vasúti forgalmat meg kellett bénítani, hiszen ezen 
áramlott az utánpótlás. Róma az egyik fő vasúti csomópontnak számított 
és Eisenhower kérésére engedélyezték a légitámadást.36

1943. május 17-én hajnalban, 2.07-kor Mitchellek és Wellingtonok a 
12° légierő (US) kötelékeiből 800 és 1200 m magasan repültek át Róma 
felett. Világító rakétákat dobtak, majd légi felvételeket készítettek 
a Prati, Flaminio negyedekről, a Termini pályaudvarról és a Porta 
Maggiore környékéről. Másodszori fordulóval több tonnányi röplapot 
dobtak le. Ez volt az első ilyen alkalom. A DICAT37 38 későn válaszolt, ke
veset lőtt, amelyből egy sem talált. Pár vadászgép is a levegőbe emelke
dett, de csak akkorra, amikor az amerikai gépek már visszafordultak. A 
DIGAT lövedékeinek pár repesze a Vatikán területére esett, amiért azon
nal tiltakozott az Államtitkárság. 1943. július 4-én 0.36-kor amerikai gé
pek ejtőernyővel világító rakétákat, majd 4 bombát dobtak Fiumicinóra 
és Ostiára, és aznap, 2.35-kor négy Douglas A-20-as röplapot szórt Ró
mára. Július 15-én 12 órakor nyolc amerikai bombázó repült el a város 
felett, és röplapokat szórtak. Ez volt az első alkalom, hogy az amerikaiak 
átrepültek a városközpont felett. A július 16-ról 17-re virradó éjszakán 
újabb átrepülés történt: amíg B-25-ös és B-26-os bombázók, P-38-as va

35 Többek között itt született a feltétel nélküli megadásra való felszólítás is, ami annyira 
megnehezítette az olasz kiugrásról szóló tárgyalásokat. DE Simoné, 1993.

36 Corvaja, 2001. 333.
37 A DICAT a fasiszta Milícia alá tartozott. 1940. június 10-én, a hadba lépéskor, 227 

üteg védte Olaszországot. Ezek mind 75/46-osak, vagy 75/27-esek voltak, még az első 
világháborús követelményeknek feleltek meg, legfeljebb 6000 méterig voltak eredmé
nyesek, és a 40 mm-es támogató gépágyú még a vadászgépek ellen sem volt igazán 
hatásos. Két év alatt kb. 30 darabbal nőtt az ütegek száma, de sok megsemmisült, és 
1943. júliusára csak 202 maradt belőlük. Még 1942 őszén Mussolini kért kb. 50 né
met üteget, amelyeket Róma és a legfőbb katonai célpontok védelmére telepítettek. 
Ezek 88 mm-es ágyúkkal lőttek, és 10.000 m volt a hatótávolságuk, de Simoné, 1993.

38 A károk lásd de Simoné, 1993. 58. oldalán.
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dászok támogatásával támadták a littoriói és ciampinói reptereket, még a 
földön elpusztítva több repülőt, és megölve 22 katonát, addig az amerikai 
12° légierő 155° repülőszázadából hat B-26-os röplapokat szórt.39 Július 
17-én erősen bombázták Nápolyt, és 14 órakor Rómában is megszólalt a 
riadó, mivel a parancs szerint a bombázás után Róma déli határánál for
dultak vissza a bombázók, hogy a rómaiak hallják a motorok hangját, és 
értsék meg, mekkora veszély fenyegeti őket. Július 18-án éjfélkor a szövet
ségesek géppuskázták a ciampinói és littoriói repülőteret, és július 19-én 
0,32-kor újra röpcédulákat dobtak le Rómába, amelyeken figyelmeztették 
a lakosságot, hogy légitámadás van ellenük készülőben. A rendőrség és a 
carabinierik40 majdnem az összesét begyűjtötték, és ami maradt, azt is ke
vesen vették komolyan. Senki sem gondolta, hogy bárki is bombázni mer
né Rómát. Carlo Scorza, a PNF titkára parancsba adta, hogy mint rém- 
hírteijesztőt, le kell tartóztatni azokat, akik felveszik a lapokat.41 Amikor 
az egyik ilyen röplap szövegét Mussolini teljes egészében leközöltette jú 
lius 18-án az újságokkal, hogy bosszantsa a németeket, akik árulással gya
núsították az olaszokat a harctéri vereségek miatt, és hogy bebizonyítsa, 
mennyire nem veszi komolyan az ellenséges propagandát, valóban keve
sen hittek az olvasottaknak. Viszont egy szóval sem próbálta megcáfolni a 
röpiratban foglaltakat, annak ellenére, hogy ebben a szövetségesek bírál
ták Mussolini politikáját, ennek tulajdonították az olasz vereségeket és a 
németeket árulással vádolták, mivel magukra hagyták az olaszokat több 
fronton.42 Mussolini meglehetősen furán használta fel és tévesen hatásta
lannak ítélte a propagandát, mert túlságosan hitt az olaszok fasizmus mel
letti kiállásában. A leközölt cikkben ugyan óvatosságra intette a lakossá
got, de az ezt megelőző sorozatos hamis riadókkal már lerombolta saját 
szavahihetőségét. A röplap egyike azon dokumentumoknak, amiket egy
szerűen csak a pszichológiai hadviselés eszközének tekintettek és semmi
re sem szolgáltak. Mussolini megdöntését már a röplap ledobása előtt 
eltervezték, népfelkelésre pedig nem lett volna mód, mert ez csak megré
mítette volna a királyt, aki ezt akár fasiszta szövetségben is, de leverette 
volna. III. Viktor Emánuel a Badoglio-kormány alatt is ódzkodott attól, 
hogy demokratikus irányban tegyen lépéseket.

39 Mussolini ezt a röplapot publikáltatta július 18-án a Corriere della Sera címoldalán.
40 Az olasz csendőrök. Katonai és polgári feladatokat is ellátnak. Háborús időszakban a 

katonai rendészeti feladataikra helyezik a hangsúlyt. Békeidőben a különösen veszé
lyes bűnözők elleni harc az elsőrendű feladatuk.

41 de Simoné, 1993.
42 Monelli, 1963.
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Róma első bombázása (1943. július 19.)

Az első valódi riadó július 19-én szólalt meg, 11.05 perctől 14.07 percig 
tartott (Mussolini éppen nem tartózkodott a városban, mert Hitlerrel ta
lálkozott Feltre közelében, a Villa Gaggiában). Capodichinónál 10.28- 
kor észlelték a repülőket, de a légügyi minisztériumnál senki sem gon
dolta, hogy Róma lenne a cél. Csak akkor tudatosult a veszély, amikor 
10.52-kor, a furbarai megfigyelő pontnál, a via Aurelia magasságában is 
észlelték a repülőket, amint Róma felé tartottak. Azonnal riasztották a 
ciampinói, littoriói és cerveteri elfogó vadászrepülő századokat, de már 
elmúlt 11 óra, amikor megszólalt a repülőtereken a riadó, és a városban 
a szirénák még működésbe se léptek. A bombázók 11 óra 1 perc 50 má
sodperckor oldották ki az első bombákat, amik 11.03-kor értek földet. A 
támadás első része 12.10-ig a littoriói repülőtér melletti vasútállomás, a 
S. Lorenzo rendező-pályaudvar és a S. Lorenzo pályaudvar közelében lé
vő 3 db. kilencemeletes épület (benne számos német parancsnoksággal) 
ellen irányult, 12.12 és 13.35 között pedig a repülőtereket (Ciampino 
Sud, Ciampino Nord, littoriói43), támadták. Összesen hat támadó hullá
mot lehetett megkülönböztetni. A repülési magasságok és az észlelésük 
időpontja a Főssé Cupo-i szektorban: első hullám (5.400-5.000 m, 
10.58-12.05); második hullám (6.000 m, 12.30—13.10); harmadik hullám 
(4.000-6.000 m, 12.47-tőí); negyedik hullám (5.000 m, 13.05-től); ötö
dik hullám (3.500 m, 13.00-tól); hatodik hullám (6.000-7.000 m, 13.02- 
től). Pár gép akár 1200 méterig is leereszkedett. Az első, a második és a 
negyedik hullám észak-dél irányban haladt el a Tevere völgye fölött. Az 
ötödik hullám a San Lorenzo vasútállomást vette célba. A harmadik hul
lám a ciampinói repülőtereket támadta.44

Most derült csak igazán fény a légvédelem felkészületlenségére. 
A riadó akkor szólalt meg, amikor már földet értek az első bombák. Ke
vés volt az óvóhely, és nem voltak biztonságosak. Az áldozatok 35-45%- 
a azért halt meg, mert az óvóhely nem állt ellen a bombáknak, vagy mert 
bent ragadtak az óvóhelyen. Az 1934-ben alapított UNPA, a rezsim egyik 
büszkesége, egy óriási szervezetté nőtte ki magát, amely legfeljebb saját 
magát tudta eltartani, és a rengeteg pénz, amit beleöltek, néhány speku
lánst tett gazdaggá. Rómában mindenki hitt abban, hogy a pápára való 
tekintettel nem bántják a várost, így nem is erőltették az óvó-

43 Ma „Aeroporm dell’Urbe” néven, polgári kisgépes repülőtérként üzemel.
44 de Simoné, 1993. 158-160.
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helyépítést,45 A légvédelmi ágyúk tüze pedig meg se karcolta a szövetsé
ges gépeket, valamint a lőszer is idő előtt elfogyott. A lövedékek félúton 
robbantak fel a 6.000 láb46 47 magasan köröző repülőgépek és a föld között.

Róma légterét a Cerveteriben, Ciampinón és a littoriói repülőtéren ál
lomásozó vadászrepülők védték. Vagyis kellett volna, hogy védjék, de 
még a röpcédula dobálást sem tudták megakadályozni. Mindössze 38 
olasz vadászgép szállt fel 11.06 és 11.30 között, hármat közülük le is lőt
tek. Retten meghaltak: Brúnó Serotini főhadnagyot a Mitchell lelövése 
után üldözőbe vette egy Lightning. Ki akart ugrani, de mellen találta egy 
géppuska sorozat; Edmondo Massi százados pedig ellőtte az összes löve
dékét a Re. 2001-esével, így leszállt Ciampinóra, és miközben felszállni 
készült egy Mc. 205-össel, bombatámadás érte a repülőteret. Kisodró
dott, és egy német Domier-217-esnek ütközve kigyulladt a gépe. A pilóta 
bennégett.

Guidóniáról szállt fel 11.06-kor két Mc. 205-ös, ők voltak az elsők. 
Cerveteriről 11.10-kor szállt fel a 85° és a 65° repülőszázad (9 gép, eb
ből egy Bf. 109-es, ami a 70° századhoz tartozott, és javítás alatt állt 
Cerveteriben). A littoriói repülőtérről 11.12-kor indult az első két Re. 
2001-es. Összesen 9 emelkedett a levegőbe. Ciampino Sud-ról 11.30- 
kor indult két Mc. 202-es a 167° zászlóaljból (az egyik a 95°, a másik a 
75° századból), 12 gép követte őket. Furbarából egy Re. 2001-es szállt 
fel, Folignóból pedig egy régi Mc. 200-as. 11.15-kor kezdtek felszállni 
Capuáról és Capodichinóról a repülők (23 gép, ebből 5 Dew. 520-as). 
Mivel a Dewoitenekben nem volt rádió, a repülőterek felett köröztek, 
és a többi gép sem indult Róma felé, mert azt hitték, hogy Nápolyt is 
bombázni fogják, így csak a hazafelé vezető úton támadták meg az 
amerikaiakat. 7

A szövetségesek még akkor is különleges bánásmódban részesítették 
Rómát, amikor bombázták. Gondoskodtak a túlbuzgó protestáns pilóták 
távolmaradásáról, és számos katolikus pilóta kérte felmentését lelkiisme
reti okokból. Csak tisztán kivehető célpontokat jelöltek meg, ezért is kí
mélték meg a Termini pályaudvart, ami túlságosan beékelődött a lakó-

45 Rómába összesen 45 nyilvános óvóhely működött. Ezeken kívül kevés olyan magán
óvóhely épült, ami megfelelt az elvárásoknak. Általában csak a pincéket nevezték át 
óvóhellyé, és legfeljebb a mennyezetet támasztották alá valamivel. A nyilvános óvóhe
lyek helyét lásd de Simoné, 1993. 288-289.

46 1000 láb =  300 m, ami egy „angel”, innen a katonai kifejezés: „twenty angels”, vagyis 
6000 méterrel a föld felett

47 de Simoné, 1993.



negyedekbe. Hogy ne találjanak el nem katonai objektumokat, a pilóták 
alaposan áttanulmányozták a térképeket, és kölcsön kértek pár igen jó 
irányzót is. Kivételesen tiszta volt az ég, a szél se fújt. Telibe is találták a 
San Lorenzo pályaudvart, hihetetlen pontossággal semmisítve meg a 
vasúti szerelvényeket és az infrastruktúrát. Két lőszert szállító szerelvény 
is felrobbant, és egy a frontra igyekvő katonákat szállító vonatot is elta
láltak. Bár a katonák időben kijöttek a vagonokból, több mint kétszázuk 
holttestét találták meg később. A következő hullámban támadók viszont 
a kapott utasítások szerint a füstre céloztak, amely természetesen terjedt, 
és így a szórási terület egyre inkább a San Lorenzo lakónegyed és nem a 
pályaudvar lett. Eltalálták a pápai tulajdonban lévő S. Lorenzo fuori le 
Mura bazilikát, a veranói temetőt,48 a Poliklinikát, a Tiburtino és Pre- 
nestino kerületet, az egyetemi várost (ahol aznap szerencsére nem volt 
tanítás), valamint „a közelben fekvő Fiat javítóműhelyt”.49 A legnagyobb 
károk a Piazza Sisto V, a Piazza Porta Maggiore és a Piazzale San 
Lorenzo alkotta háromszögben keletkeztek. Ezekről a károkról a BBC 
nem tudósított, és erősen meghamisítva közölték a tényeket. Az angol rá
dió hallgatói szinte kizárólag az el nem ért célokat hallották. Akármeny- 
nyire is jól szervezték meg a támadást, sok műemlék megsemmisült, és a 
civil áldozatok száma máig sincs tisztázva, számuk 1.400 és 1.600 között 
mozog.50 A félrecélzott bombákon kívül, feltételezhetően egy B-17-es 
elektronikus hibája miatt, korábban dobtak le egy 500 fontos bombát, és 
kis híja, hogy nem halt meg még több ember, amikor 11.25-kor a Via di 
Val Melainán eltalált egy 560 lakásos épületet. Szerencsére nem robbant 
fel, és sikerült hatástalanítani.51

„A gépek Rómát észak felől közelítették meg, úgyhogy a Rómától kb. 30 
km-re északra fekvő Civüavecchia-Marinara környékén értek a félszigetre és 
onnan fordultak dél felé A’52 A jelentésben foglaltakhoz csak annyit kell 
hozzátenni, hogy a közepes bombázók Rómától délre, Nettunónál értek 
a szárazföld fölé, és onnan haladtak tovább egyenesen Ciampino irányá
ba. A jelentések majdnem mindenhol ugyanazt a repülési magasságot

48 Óriásiak voltak a személyi károk, mert a temető bejárata előtti árusok, vevőik és a te
metőbe látogatók a bejárat íve alá, vagy a falak mellé menekültek, ahol a repeszek és 
a bombák halomra ölték őket. de Simoné, 1993.

49 H ím I/91/7/a. 6.
50 Egy részletes, 951 főt tartalmazó, de nem teljes lista megtalálható az 1n t14 (2005. 1. 

23.) internetes honlapon.
51 de Simoné, 1993.
52 H ím I/91/7/a. 1.
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közük (4.000-8.000 m között,03 kb. 6.000 m53 54), viszont érdekes eltérések 
figyelhetők meg a támadó gépek, a ledobott bombák számának és típu
sának, illetve a légvédelmi eredmények közlésénél. Az olasz légügyi mi
niszter asztalára kerülő jelentésben 100 és 250 kg közötti bombákról, il
letve kb. 500 repülőről tudnak,55 ezek típusa Repülő Erőd és „Lockeed” 
[sic!]56; nem említik meg, hogy két részletben támadtak. Erről a magyar 
katonai attasé sem ír és „csak” 500 Liberatorról tud. O viszont nagyobb 
bombamérettel számol (összesen kb. 700 tonnát dobtak le,57 egyenként 
250-3 00 kg-osakat). Egyik jelentés sem említi, hogy a támadás második 
felében (ez irányult a repülőterek ellen) B-26-os Marauder, B-25-ös 
Mitchell közepes bombázók és Lockheed gyártmányú, P 38-as Lightning 
típusú kétmotoros vadászok vettek részt, ráadásul az egyedüli hivatalos 
olasz jelentés is Halifaxokról és Wellingtonokról ír a Marauderek és 
Mitchellek helyett.58 A lelőtt gépek számbavétele tekintetében a jelenté
sek teljesen ellentmondanak. Az egyik olasz jelentés szerint 2 db B-17 
Repülő Erőd biztosan lelőve, 2 db B-17 és 1 db Lochkeed típusú nehéz 
vadász (csak a P-38-as Lightning lehet) valószínűleg lelőve és 40 db B-17 
eltalálva, de csak a vadászok sikeres működését dicséri. Ezen kívül az ola
szok azt derítették ki, hogy 7 angol-amerikai gép nem tért vissza a bázis
ra (ez azért sem pontos, mert aznap csak az amerikaiak bombáztak). A 
magyar katonai attasé szerint a légvédelmi tüzérség 7, és a vadászok 1 
gépet semmisítettek meg.59 60 Ezzel ellentétben a délután folyamán csak 
egy Maraudert és egy Mitchellt lőttek le. A Maraudert a Pratica di Mare-i 
német légvédelem találta el, és Nettuno környékén zuhant le, a Mitchellt 
pedig Brúnó Serotini főhadnagy lőtte le, amely Ardea -  Santa Falómba 
környékén csapódott a földbe. A DICAT gyatra teljesítményét mutatja

53 Hím I/91/7/b.
54 H ím I/91/7/a.
55 Valójában 222 B-17-es, és 140 B-24-es vett részt a délelőtti támadásban, illetve 146 B- 

26-os és 154 B-25-ös a délutániban. 268 Lightning kísérte a bombázókat. Ez pedig 
930 gépet jelent, de Simoné, 1993.

56 Hím I/91/7/b. I. -  Ez az elírás többször is megfigyelhető az olasz dokumentumokban,
57 Pontosabban 1060 tonnát. Ez volt az addigi legsúlyosabb légitámadás Olaszország el

len. de Simoné. 1993.
58 de Simoné, 1993.
59 Ezt írják az 1151. sz. hadi közleményben is, ami július 21 -én reggel jelent meg az új

ságokban. Július 28-án küldte el a jelentését a katonai attasé, tehát lehet, hogy innen 
szedte az adatokat, de Simoné, 1993.

60 de Simoné, 1993.
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az is, hogyha bombázás teljesen derült ég mellett”61 zajlott, illetve a táma
dás során Észak-Olaszországban tartózkodó Mussolini is azt a jelentést 
kapta, hogy „a légelhárító ütegek alig válaszolnak”.62 Az itt bemutatott el
lentmondás is példázza a hírszerzés megbízhatatlanságát, illetve a harco
ló felek információinak a pontatlanságát.63 A lelőtt gépek számának té
ves megállapítása azért is gyakori, mert nem ellenőriztek minden eltalált 
gépet. Amelyik füstölni kezdett, vagy súlyos kárt szenvedett, lelőttnek 
számított. Minden légi győzelem után pénzjutalom járt, és a lelőtt piló
ták özvegyeit sokszor úgy segítették, hogy az elhunytnak tulajdonítottak 
pár légi győzelmet, mert az érte járó jutalmat így az özvegy kapta meg.

A légitámadás legmagasabb rangú áldozata Azolino Házon hadtesttá- 
bomok, a carabinierik főparancsnoka volt. 11,25-kor, a második és a 
harmadik hullám közötti szünetben elindult megszemlélni a károkat, 
amikor is 11.30-kor a Viale Regina Elenáról a Piazzale San Lorenzóra 
hajtó tábornok kocsiját telibe találta a harmadik hullám egy 500 fontos 
bombája. Meghalt a vezérkari főnöke, a sofőr, és súlyos sérüléseket szen
vedett a szárnysegédje. Halála nem jött jól, mert be volt avatva a Musso
lini félreállítását célzó előkészületekbe. Vittorio Ambrosio tábornok, a 
hadsereg vezérkari főnöke, aki éppen Mussolini mellett tartózkodott a 
Villa Gaggiában, egész nap aggódhatott, hogy Házon hagyott-e az aszta
lán valamilyen kompromittáló iratot, és ha igen, ki találja meg először. 
Szerencsére Házon előrelátó volt, és az új főparancsnok, Angéla Cerica 
hadtesttábomok, elődje összeesküvésben betöltött helyét is átvette.

Az áldozatok számának megállapítása körüli bizonytalanság a fasiszta 
rendszer titoktartásának a következménye. Mussolini éppen a Villa 
Gaggiában hallgatta Hitler szónoklatát, amikor 11.30-kor személyes tit
kára, Nicolo De Cesare átadott egy üzenetet, rajta a hírrel, hogy Rómát 
erősen bombázzák. Mussolini szorult helyzetbe került aznap, mert Hit
lertől nem kapta meg a várva várt segítséget. A római támadás kiélezte 
az amúgy is nehezen kezelhető problémákat, amelyeket az óvóhelyekre 
szánt összegek elsikkasztásából és a védelmi építményekkel kapcsolatos

61 H ím I/91/7/a. 1.
62 Coevaja, 2001. 328.
63 Ehhez természetesen hozzátartozik az a tény is, hogy mindkét harcoló fél szándéko

san torzította a valós veszteségeket és győzelmeket. Ennek propaganda célzata volt a 
lakosság irányába és az ellenség megtévesztését is szolgálta. Egy adott ütközet után a 
katonai vezetők közül sokan „kozmetikázott” jelentéseket küldtek a felső hadvezetés 
részére az elért érdemeik megnagyobbítására. Ez mindegyik hadviselő félnél nyomon 
követhető.
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mulasztásokból adódtak. Róma különleges státust élvezett,64 és minden 
lehető eszközzel titkolták a hatóságok a rómaiak előtt a háború borzal
mait. Erre példa, hogy amikor elhelyezték a civitavecchiai kibombázotta- 
kat a környező városokban és falvakban, Rómában a hivatalok megpró
bálták minél hamarabb „elrejteni” az áldozatokat, és kordonnal tartották 
távol a lakosokat, hogy azok ne érintkezhessenek a kibombázottakkal. 
Rómában senki sem számított bombázásra, ezért nem erőltették az óvó
helyépítést, illetve nem volt terv a bajbajutottak segítésére. így az áldo
zatok a kezükkel kotorhatták ki szeretteiket a romok alól, és a pár kato
nán kívül lényegében csak a tűzoltók segítettek nekik. Természetesen ők 
is ásókkal, és talicskákkal, mivel más eszköz nem állt a rendelkezésükre. 
Az óriási hiányosságokat a rendszer nem tudta megoldani, így megpró
bálta eltussolni azokat. A példa nélküli forróságra hivatkozva kordonnal 
zárták körül a San Lorenzo negyedet, és csak az mehetett be, aki igazol
ni tudta, hogy ott lakik. Ez volt a kormány első rendelkezése, amint Mus
solini visszatért Feltréből. Szinte azonnal megtisztították a törmelékektől 
a via Tiburtinát, a Piazzale Veranót, a Piazzale San Lorenzót és a Viale 
Regina Elenát, de a kordonon belüli utakra kívülálló nem léphetett be, 
így ott minden maradt annyiban. Ez az úttisztítás volt a kormány máso
dik rendelkezése. A halottak számát nevetségesen alacsonyra be
csülték,65 és mindez tudatos volt, mert ekkor már létezett mind a tűzol
tók, mind a carabinierik, mind a légügyi minisztérium jelentése, amelyek 
legalább 2.000 halottról tudtak. Az újságírók csak a miniszterelnök kabi
netjének különleges engedélyével léphettek be, és két rendelet tiltotta 
meg a számukra, hogy olyat írjanak le, amit nem egyeztettek a megfe
lelő hivatallal.66

64 Ez a különleges státus felkeltette azok irigységét, akik viszont elszenvedték a bombá
zásokat. A milánói lakosság például az OVRA jelentései szerint kifejezetten kívánta 
Róma bombázását, és a támadás után örült, mivel szerintük így a római „fejesek” is 
megértették, mi is a háború, de Simoné, 1993.

65 A július 21-ei 1151. sz. hadi közlemény szerint 175 halott és 1659 sebesült; a július 
23-ai Messaggero szerint 717 halott és 1599 sebesült; a római kormányzóság szerint 
757 halott, de Simoné, 1993.

66 de Simoné, 1993.
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Mussolini bukása

A támadás maga jelképes tartalommal is bírt, jelezte, hogy ezentúl nincs 
kímélet senki és semmi ellen. A vasúti közlekedés megbénult, és akadozni 
kezdett az élelmiszerellátás, hiszen a környékbeli Falvakból a földműve
lők a bombázástól félve már nem mertek bejönni a városba, és az a kevés 
is, amit behoztak, nehezen volt elérhető a bombázást szenvedett terüle
ten, mivel ott nem üzemeltek többé a kerületi piacok. Használhatadan- 
ná vált szinte az összes Róma környéki repülőtér. Mussolini is csak Cen- 
tocellén tudott leszállni július 19-én este.67 Azonnal értesítették, hogy 
a pápa és a király megtekintette a bombázott területeket, illetve arról is, 
hogy a királyt ellenségesen fogadta a lakosság, és felelősségre vonták a 
háború okozta szenvedésekért.08 Mussolini ezek tudatában meg se kísé
relte látogatni a San Lorenzo negyedet, viszont július 20-án reggel meg
tekintette a ciampinói és littoriói repülőteret, és parancsot adott a károk 
kijavítására,69 de hamar napirendre is tért felettük 70 Csak a július 22- 
éről 23-ra virradó este, erős kísérettel látogatta meg a San Lorenzo ne
gyedet. Sor került még egy nappali látogatásra is július 25-én, közvetle
nül a számára végzetes királyi fogadás előtt, így komolyabb intézkedések 
megtételére már nem volt ideje, mert letartóztatták.71

A bombázás erősen hatott a rómaiak hangulatára. A fasiszta vezetés vá
rakozásaival szemben megerősítette a fasiszta-ellenességet, bár nem sza
bad túlértékelni a támadás ilyen irányú jelentőségét. Az első megmozdulá

67 A littoriói pályaudvar olyan súlyos károkat szenvedett, hogy nem volt többé alkalmas 
a teherforgalom lebonyolítására. A repülőtér kifutópályája használhatatlanná vált. A 
ciampinói repülőterek kifutópályája is tele volt lyukakkal, így alkalmatlanná vált a lé
gi forgalom lebonyolítására. 46 repülőt eltaláltak, nagy részük használhatatlanná vált. 
Egy Szicíliába tartó FW. 190-es alakulatot, mely a bombázás reggelén szállt le, hogy 
üzemanyagot tankoljon, lesöpörték a támadás során. Július 20-án a RAF felderítői 
fényképezték a várost, és a felvételeken 130 találatot számoltak össze a vasúti vonalak 
mentén, amelyek így 49 ponton lettek megszakítva. Csak a littoriói pályaudvaron 70 
vagont találtak el. de Simoné, 1993.

68 A pápától a rómaiak elfogadták az anyagi segítséget, viszont a király pénzét visszauta
sították. Nem sok hiányzott, hogy az uralkodót tettlegesen is bántalmazzák. III. Vik
tor Emánuelt időben kimenekítette a kísérete, de így megismerhette az olasz nép vé
leményét a háborúról, és az azt kirobbantó rezsimről. A király a bombázást a littoriói 
repülőtér melletti Villa Savóiéból (ma Villa Ada, 1946 előtt a Savoiák magánreziden
ciája) nézte, és tisztában volt a szövetségesek elsöprő légi fölényével. DE Simoné, 1993.

69 H ím I/91/7/a. 4.
70 Ormos, 2000.
71 de Simoné, 1993.
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sok már 1942. március 28-án elkezdődtek az éhség miatt szenvedő lakos
ság körében, de fasiszta-ellenes színezetet csak egy év múlva, 1943. márci
us 5-étől kaptak. Ekkor kezdtek sztrájkba az észak-olasz munkások, ame
lyek megszervezésébe kommunista elemek is kerültek.72 Az olaszok nem 
érezték magukénak a háborút, és amikor szembesültek az első kudarcok
kal -  lassan ugyan, de -  a rendszer ellen fordultak. A bombázás sem növel
te a fasizmus, pontosabban Mussolini népszerűségét. Ahogy már történel
mi olasz területek is ellenséges kézbe kerültek, a rezsim presztízse kezdett 
összeomlani. Talán legelőször a nagytőkések, Giovanni Agnelli, Alberto 
Pirelli, Guido Donegani, Giuseppe Volpi és Vittorio Cini, vagyis a legfőbb 
pénzemberek távolodtak el a fasizmustól, hiszen az egyre érezhetőbb bel
ső gazdasági problémákkal, meg az egyre erősebb szövetséges bombázás 
okozta károk miatt veszteséges termeléssel már nem remélhettek nyeresé
ges üzleteket egy vesztésre álló rezsim segítségével.73 A feltrei tanácskozá
son kiderült, hogy Hitler nem fog nagy áldozatokat hozni Szicília vissza
foglalására, és ez a hadsereg felső vezetését is végleg a Duce ellen fordí
totta.74 Mussolini a király személyében sem számíthatott támogatásra, 
mert a háború okozójának nyújtott túlzott támogatás a monarchia számá
ra is végzetes lett volna. A bombázás a királyra is hatással lehetett, hiszen 
ekkor közölte Pietro Acquerone herceg (dúca)75 személyén keresztül a volt 
és leendő rendőrfőnökkel, Carmine Senisevel, hogy készen áll a fasizmus
sal való szakításra, és a szövetségesekkel való külön békére.76 Acquerone 
amúgy szintén a pénzemberekhez tartozott.77 A fasiszta párt és a táborno
kok soraiban szövődő Összeesküvések vezettek július 24-25-éhez, a Fasisz
ta Nagytanács szavazatához. Az ekkor beteijesztett három határozat szöve
ge (Grandi, Farinacci, Scorza indítványa) mind utal a háborúra és Scorzáé 
a pár nappal előbbi bombázásra is: „...saluta le citta straziate dalia furia ne
mka e le bro popolazioni che in Roma -  madre dél Cattolicesimo, culla e deposi-

72 Gallo, 1967.
73 Candelorö, 1988.
74 Ambrosio megígértette Mussolinival, hogy beszél Hitlerrel, és elintézi Olaszország ki

lépését a háborúból. Végig Hitler szónokolt a találkozón és Mussolini nem intézett el 
semmit. Torsiello, 1975.

75 A magyar nyelv nem tesz különbséget a principe és a dúca között, mindkettőt herceg
nek fordítja. Ezért mindig jelölöm, melyikről van szó.

76 Bianchi, 1963. 497.
77 Genovai pénzemberként kezdte, 1934-ben lett szenátor a vagyona alapján, és 1939- 

ben a király a Királyi Ház miniszterévé nevezte ki. Tőle kapott előbb grófi, majd her
cegi címet. Érdekelt lévén számos vállalatban, gondosan ápolta kapcsolatait a legfőbb 
iparmágnásokkal és pénzemberekkel. Candeloro, 1988.
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taria déllé pm alté civilta -  trovano Vespressione piu nobile della loro ferniez- 
za e della loro disciplina... ”78 Ez a fennkölt szónoki stílus persze csak a mel
lébeszélés, és nem akadályozta meg, hogy Dino Grandi indítványát 
fogadják el azon az éjjelen. A királyra ruházták a fegyveres erők parancs
nokságát, aki letartóztatta Mussolinit. Egy másik érdekes adalék a bombá
zásról és a politikai következményeiről: 24-én este nem Mussolini gárdis
tái őrködtek a Palazzo Veneziában, mivel a Duce elküldte őket, hogy 
segítsenek a San Lorenzo negyedben a romeltakarításban és a mentési 
munkálatokban. Helyettük egy különleges rendőri alakulat védte a Gran 
Consigiiót, pontosabban inkább elszigetelte, így az MVSN vezérkari főnö
ke, Enzo Galbiati tábornok a 15 perces szünet során nem tartóztathatta 
le a Mussolinihez hűtlen hierarchiákat. Mussolini a szavazás eredményét 
nem tekintette döntőnek, így addig habozott, amíg nem maradt ideje le
tartóztatni Grandit és a többi igennel szavazót, mert őt magát fogták el.

Komoly katonai művelet nem kísérte a letartóztatást. A feketeingesek 
nyugalmának egyszerű prózai okai voltak: Scorza vigyázatlanul elment 
Cericához, aki pedig rögtön megzsarolta, hogy csak abban az esetben 
hagyja futni, ha kiadja a parancsot a feketeingeseknek, hogy ne mozdul
janak. A 16° comói „M” zászlóaljat, amely Marabini alezredes parancs
noksága alatt teljes fegyverzetben vonult Róma felé Ponté Galerából, a 
hadsereg egy vegyészezrede állította meg. Az „Ariete” hadosztály három 
M 42 75/18-as önjáró lövege 20.30 körül felvonult a Milícia parancsnok
sága elé,79 a Piazza Romániára, és Galbiati irodájának az ablakára sze

78 „... üdvödet az ellenség tombolása által megkínzott városoknak, és lakosságuknak, melyek 
Rómában -  amely a Katolicizmus szütőanyja, a legmagasabb rangú kultúrák bölcsője és 
letéteményese - megtalálják helytállásuk és kitartásuk legnemesebb példáját..." Bianchi, 
1963. 591. -  Amennyiben nincs külön jelölve, a fordításokat a szerző készítette.

79 Galbiati 19:00-kor már 2 órája várta Mussolini hívását a földszinti irodájában, és nem 
sejtett semmit. Megpróbálta hívni a Palazzo Veneziát, de senki sem válaszolt. Egy kül
dönc útján megtudta, hogy Mussolini Asturája már fél órája elhagyta a Villa Savoiát, 
de a küldönc azt már nem figyelte meg, hogy a kocsiban Badoglio ült. 19.30-kor 
Conticelli tábornok, Galbiati helyettese tájékoztatta főnökét, hogy Mussolini lemon
dott. Ezt a belügyi államtitkártól, Umberto Albinitól tudta meg. Az MVSN épületé
ben azon nyomban óriásira nőtt a fejetlenség. Nem tudták, hogy ki állt Mussolini le
mondása mögött, az sem volt biztos, hogy önszántából mondott-e le, összeköttetés pe
dig továbbra sem jött létre, mivel Cerica parancsára a carabinierik elfoglalták az EIAR. 
épületét és a Belügyminisztériumot. 20.00-ra már senki sem tudta, hogy mihez kezd
jen, viszont világossá vált, hogy Ambrosio miért vonta ki nem régen a Milícia egyes 
egységeit -  többek között a „Littoriőt” is -  Galbiati parancsnoksága alól, és miért he
lyezte őket a sajátja alá. Ekkor jöttek az önjáró lövegek. (Collier, 1972.)
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gezte a csövét, akinek elvették a kedvét attól, hogy az utasítsa a Cam- 
pagnano Romanóban80 állomásozó „Littorio” páncélos hadosztályt Mus
solini kiszabadítására. Igaz, ez még nem garantálta a vértelen győzelmet. 
A parancsnok, Alessandro Lusana vezérőrnagy éppen Terracinában tar
tózkodott engedéllyel, így ő nem intézkedhetett. A törzsfőnököt viszont 
meglepte, hogy az „Ariete” 23-án este megelőzte a „Littoriót”, és lezárta 
a via Cassiát. A szárazföldi vezérkar egyik célja a félszigeten tartózkodó 
fasiszta erők semlegesítése és áthelyezése volt. Ennek keretében július 
21-én parancsba adták a „Littoriónak”, hogy induljon Pugliába, és adja 
át a helyét az „Arietének”. Ennek ellenére a „Littorio” még 25-én is 
Campagnano Romanóban állomásozott. Amikor a törzsfőnök küldönce 
beszélt Galbatival, az ismételten nyugalomra intette a hadosztályt. Ek
korra, bár a „Littorio” jól fel volt szerelve, magától már nem indulha
tott volna meg.81

Hans Georg von Mackensen, a római német nagykövet óriási tévedé
se volt az egyik tényező, ami meggátolta az összes környéken állomásozó 
német egység azonnali beavatkozást. Mackensen az alábbi üzenetet küld
te Ribbentropnak július 25-én 14.30 körül: „La posizione dél Duce non é 
mai stata cosi forte. ”82 Mussolini 16:56-kor érkezett meg a Villa Savoia 
elé, ahonnan kijőve már a carabinierik várták. Nagy hiba volt, Macken- 
sennek a posztjába került.83 Mackensen hibás helyzetfelismerése nyuga
lomba ringatta a német hadvezetést, így Kesselring, aki viszont helyben 
lévén, tökéletesen tájékozódott a történtekről, nem kaphatott parancsot 
az azonnali beavatkozásra.

Másik gátoló tényező volt az „Ariete” hadosztály egységeinek a felvo
nulása, hiszen a viterbói 3° német páncélgránátos hadosztály készen állt 
a közbeavatkozásra, de az „Ariete” július 23-a este óta La Stortánál állo
másozó egységei már eléggé elrettentő erőnek számíthattak mind a 
„Littoriónak”, mind a németeknek.84

Végül pedig Pietro Badoglio marsall, az új kormányfő híres-hírhedt 
beszédét lehetne megemlíteni, amiből is a következő rész szólt a német 
szövetséges melletti elkötelezettségről: „La guerra continua. L’Italia, [...]

80 Campagnano di Romaként is ismert.
81 Int11 (2005. 1. 1); IntIO (2005. I. 1.); Monelu, 1963.; Collier, 1972.
82 ,A Duce helyzete soha sem volt ennyire erős.” Collter, 1972. 269.
83 Cöllier, 1972.
84 1n t I2 (2005. 1. 18.); In tII (2005. 1. 18.)
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mantiene fede alla parola data. ”85 A szöveg inkább egy katonai napipa
rancshoz hasonlít, mint egy kormányfő bemutatkozó beszédéhez. Tele 
van kétes értelmű utasításokkal. Az egyik mondat a német-olasz szövet
ség mellett foglal állást, a másik viszont a király személye köré kívánja tö
möríteni az olaszokat. Egy pontosan ki nem fejtett utasításra hivatkozik, 
de azt már az olvasónak kell eldöntenie, hogy a királyhűségre, a néme
tekkel való együttműködés folytatására, vagy esetleg egy kiugrási kísérlet 
előkészítésére utal-e. Végül egy cseppet sem bizalomgerjesztő mondattal 
zár, miszerint a közrend megzavarói könyörtelen büntetésre számíthat
nak. Ezzel minden politikai megmozdulás és szervezet el lett hallgattat
va. Maga a mondat: „La guerra continua”,86 elég volt a szövetséges válasz 
kialakításához. Ők komolyan vették a kijelentést, és folytatták a háborút, 
vagyis a bombázást is.

Róma második bombázása (1943. augusztus 13.)

Mussolini bukását és a fasizmus gyors leszerelését lelkesen üdvözölte a la
kosság, de a hadiállapot és a diktatúra továbbra is fennmaradt, ami erő
sen lehűtötte a lelkesedést. Végül is ugyanazt a hatalmat más személy, 
más csoportra támaszkodva gyakorolta, a háború okozta szenvedés pedig 
megmaradt. Ezt megerősítette Róma második bombázása is. Mivel a szö
vetségesek úgy gondolták, hogy egy olyan Olaszország, amely lerázta 
magáról a fasizmust, veszélyesebb ellenség, növelték a támadások inten
zitását. 1943. augusztusában és öt órával a fegyverszünet87 kihirdetése 
megelőzően88 további bombázásokat hajtottak végre, amelyek nagyon 
nagy károkat okoztak az olasz városokban.89 Azt persze kevesen tudták, 
hogy a Badoglio-kormány béketapogató zásokba kezdett a szövetségesek

85 „A háború folytatódik. Olaszország, [...] fenntartja az adott szó hitelét.” Candeloro, 
1988. 193.

86 ,A háború folytatódik.” Corvaja, 2001. 341.
87 Az olaszok végig fegyverszünetnek hívták azt, amely egy feltétel nélküli megadás volt,
88 Szeptember 8-án, kevéssel dél előtt, a Frascatiban székelő Kesselring, illetve a német 

Főparancsnokság is kapott egy adagot, egy kivételével meg is szakadt az összes távköz
lési vonal. A parancsnokság helyszínéről szóló információkat Castellano szolgáltatta a 
szövetségeseknek. Ez is egyike volt azoknak a bizalmas adatoknak, amik elárulásával 
bizalmat akart ébreszteni a szövetséges hadvezetésben a Badoglio kormány. Macksey, 
2001.; A 12° légi hadsereg 301° BG-jából két századnyi B-17-es támadta Frascatit. 
de Simoné, 1993. 309.

89 Monelli, 1963.
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kel, és hogy 1943. augusztus 12-én Giuseppe Castellano dandártábor
nok kiutazott Madridba, majd Lisszabonba (24-én Giacomo Zanussi tá
bornok követte, bár teljesen feleslegesen, hiszen a szövetségesek nem 
tárgyalni akartak, hanem elfogadtatni a feltételeiket, Castellano pedig 
már megkapta a követelés listát. Zanussi megjelenése csak megkérdője
lezte Castellano megbízását).90

A második támadás augusztus 13-án 11-kor kezdődött, és a légiriadó vé
gét jelző szirénák 12.33-kor szólaltak meg. A támadás pár perccel előtte 
fejeződött be. 409 repülő, vagyis 106 B-17-es, 45 P-38-as védelme alatt, 
102 B-26-os, és 66 B-25-ös 90 egyéb vadászrepülő kíséretében 500 ton
na robbanóanyagot dobott Rómára. Ezúttal csak a 12° légi hadsereg re
pülői vettek részt a támadásban, James H. Doolittle tábornok személyes 
felügyelete alatt. Az augusztus 14-én megjelent 1176. sz. hadi közlemény 
szerint az amerikaiak 9 gépet vesztettek,91 az Északnyugat-afrikai Légi
erő parancsnoka, Cári Spatz vezérőrnagy viszont két B-26-os elvesztésé
ről tájékoztatta augusztus 31-én Henry H. Arnold tábornokot, a Légierő 
vezérkari főnökét.

A második légitámadás célpontja hivatalosan ugyanúgy stratégiai, va
gyis a vasúti és a légi közlekedés megbénítása, de most is kapott politikai 
színezetet, mert arra ösztönözte a Badoglio-kormányt, hogy minél előbb 
szakítsa meg a németekkel a szövetséget. Eltalálták a littoriói és a ciamp- 
inói repülőtereket, a San Lorenzo, a tuscolanai, a prenestinai és a casili- 
nai rendező-pályaudvarokat. A civilek között most is sok volt a halott és 
a sebesült. Habár a Tuscolano és Casilino negyedek kerültek a bombázás 
epicentrumába, a Portonaccio és a San Lorenzo negyedek sem lettek 
megkímélve. A Piazza Lodi és Piazza Ragusa között, a via Enna mentén 
számos házat ért találat. Két bomba eltalálta a síneket és felfordította a 
mozdonyt a Ponté Casilinónál, megállítva egy a Termini pályaudvar fe
lé tartó vonatot, amely 1.200 Olasz Kelet-Afrikából hazatelepített mene
kültet szállított. Az utasok kimenekültek, és megpróbáltak átmászni a fa
lon, ami elválasztotta a vasúti síneket a Via Casilinától, miközben két 
Lightning, alacsonyan repülve, belelőtt a tömegbe. Aki csak bírt, a köze
li Sant’Elena fuori Porta Maggiore templomba menekült. A plébánost is 
eltalálták a repülők, miközben az utolsó kenetet adta fel a haldoklóknak 
a templom előtt. Ilyen kis magasságból végrehajtott „megsorozásra”

90 Corvaja, 2001.
91 Hármat a földi légvédelemnek tulajdonítottak, hatot pedig a vadászoknak (3 négymo

toros és 3 kétmotoros repülőt), de Simoné, 1993.
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többször és több helyen került sor. A via Caítagirone 6 szám alatti lakta
nyát egymás után három bomba találta telibe, és egyedül a parancsnok 
előrelátásának köszönhető, hogy „csak” heten haltak meg, mert megen
gedte a legénység nagy részének, hogy a tisztjeik vezetésével a közeli 
óvóhelyekre menjenek, mivel a laktanyának sem óvóhelye, sem pincéje 
nem volt.92 A bombák többek között súlyosan megrongálták a Santa 
Croce in Gerusalemme bazilikát, és földig rombolták a Santa Maria 
deH’Orto templomot.93

A mentést sokkal jobban oldották meg, mint július 19-én, mivel kivo
nultak a PAI, a tengerészet, a vöröskereszt, a hadsereg, a tűzoltók és az 
UNPA egységei. Nehezítette a kutatást az elektromos közvilágítás és a 
szükséges felszerelés hiánya, így a több tonnás törmelékek eltakarítását 
is kézi erővel kellett elvégezni.

A magyar katonai attasé a littoriói repülőteret és pályaudvart ért ká
rokról ír: „a reptér [...] második bombázása az elsőnél súlyosabb volt. A tá
madást kb. 120 repgép 1.500-3.000 m magasságból, 4 hullámban hajtotta 
végre”.94 95 A magasság alacsonyabb, és a bombázás is pusztítóbb, utána pe
dig szisztematikusan végiggéppuskázták a repülőteret. Majdnem min
den hangár telitalálatot kapott, és a repülőgépek nagy része megsemmi
sült, elégett. Még inkább felgyorsult az olasz légierő pusztulása, amit így 
egyre gyorsabban múltak felül a szövetségesek. Erősen támadták a köze
li vasútállomást is, hiszen az a Róma-Firenze fővonalon fekszik. Érdekes 
a megjegyzés a légvédelemről: ez „gyengébben lőtt, mint az előző bombá
zásnál, tekintettel arra, hogy az első hullám a légvédelmi tüzérségre is lec
sapott”.95 Két lehetőség van: vagy az olasz tüzérség magára talált és ki
használta, hogy a bombázók alacsonyabbról támadnak, és ezért a szövet
ségesek erősebben támadták, vagy csak egyszerűen a súlyos lőszerhiány 
és a nem megfelelő kiképzettség miatt képtelenek voltak megfelelő ha
tékonysággal tüzelni az ellenséges repülőgépekre. Ismerve az olaszok 
múltkori gyatra teljesítményét, az utóbbi látszik valószínűbbnek.

A pápa mind a két bombázás után meglátogatta a támadás helyszínét, 
de diplomáciailag nem tudott sokat elérni. Már maga Mussolini is fog
lalkozott július 25-én azzal, hogy nyílt városnak nyilvánítsa Rómát, miu
tán meglátogatta a károsultakat, és mielőtt letartóztatták volna. Erre 
azonban csak az augusztus 13~ai bombázás másnapján került sor, amikor

92 de Simoné, 1993.
93 Int4 {2004. 10. 24.)
94 H ím I/91/7/c. 1. o.
95 H ím I/91/7/c. 2-3.
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is az olasz hatóságok egyoldalúan „nyílt várossá” nyilvánították Rómát.96 
Ennek keretében a Főparancsnokság parancsba adta a római légvédelmi 
ütegeknek, hogy ne reagáljanak semmiképpen se, ha a szövetségesek át
repülnek Róma felett. Ezt azonnal próbára is tették, mivel augusztus 21- 
én éjszaka az Északnyugat-afrikai Légierő kb. tíz gépe röpcédulákat szórt 
és légi felvételeket készített. Az ütegek a parancshoz hűen nem reagál
tak, és a fényszórókat sem kapcsolták be. A kijelentésre német részéről 
nem érkezett válasz, a szövetségesek pedig nem akarták korlátozni a sa
ját mozgásszabadságukat, így elégnek tartották a Vatikán felségjogainak 
a tiszteletben tartását. Mindenesetre a szövetségesek egy ideig békén 
hagyták a várost, majd 1943. szeptember 16-ától egészen 1944. június 3- 
ig támadták a külső kerületeket és egyes negyedeket.97

A fegyverletétel kihirdetése és az ezzel kapcsolatos előkészületek

Az olaszok már 1943. augusztus elején érdeklődtek a szövetségesekkel 
kötendő fegyverszünet lehetőségeiről, de nem ruházták fel a tárgyalásra 
küldött személyeket a megfelelő jogkörrel. Közben pedig a németeket 
próbálták leszerelni, emiatt találkozott Guariglia Tarvisióban Ribben- 
troppal, ahol becsületszavát adta, hogy Olaszország nem tárgyal a szövet
ségesekkel.98 Bolognában, augusztus 15-én sort kerítettek még egy 
olasz-német megbeszélésre, de ez kizárólag katonai szinten folyt, és nem 
hozott semmi jót az olasz félnek, bár ők ezt még nem így gondolták. Si
került elérni, hogy egyes hadosztályokat délre vezényelhessenek, de 
Észak-Olaszország területén legalizálták a Rommel vezetése alatt álló 
hadseregcsoport jelenlétét. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a németek 
békés eszközökkel szerezték meg Észak-Olaszországot. A Badoglio-kor- 
mány az időhúzással nem ért el eredményeket, ezért augusztus 12-én 
Castellano tábornok személyében végre egy katona utazott ki Portugáli
ába. A szövetségesek elfogadták tárgyaló félként, de Castellano nem ír
hatott alá semmit, csak arról kellett érdeklődnie, hogy hogyan lehetne 
megszabadulni a németektől és átállni a szövetségesekhez. Még mindig

96 A kommüniké szövegét lásd de Simoné, 1993. 304. oldalán.
97 de Simoné, 1993.
98 Egy nappal a találkozó előtt, augusztus 5-én került sor az első tanácskozásra. Éttől 

függetlenül Guariglia nyugodtan adhatta a becsületszavát, mert ekkor az olasz fél még 
nem tárgyalt, csak tapogatózott, hogy milyen feltételek mellett tárgyalhatna.
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nem értették meg, hogy egy összeomlás szélén álló ország nem szabhat 
feltételeket, és nem várhatja el, hogy ne neki kelljen az első lépést meg
tenni Castéllano kalandos hazautazása után felgyorsultak a dolgok, és 
szeptember 3-án Castéllano Badoglio nevében, Walter Bedel Smiíh tábor
nok E ise n h o w e r  vezérkari főnöke pedig Eisenhower nevében Cassibi- 
lében (Szicília, Siracusától délre) alá is írta a fegyverletételről szóló ok
mányt (az olaszok tudták, hogyha nem írják alá, akkor indulnak Tunézi
ából a szövetséges bombázók Róma felé). Ez persze beszüntette a bom
bázást, csakhogy a németek túl gyorsak voltak, és a szeptember 8-ai ki
hirdetés után már egy nappal Rómában harcoltak, amit szeptember 10- 
ére el is foglaltak.

Maga a német támadás előre látható volt. Már a július 25-ei összeeskü
vők is számíthattak rá, de az akkor még kisszámú, és elszórtan elhelyezett 
német egységektől nem tartottak. Nem is volt részletes tervük, hogy egy 
esedeges támadást hogyan hárítsanak el. A német jelenlét a félszigeten 
nedig csak nőtt. Sehogy sem sikerült leállítani a csapatok felvonulását, és 
a stratégiai helyek elfoglalását. A német hadsereg beáramlása igazából 
korábban, még 1943. májusában kezdődött, de ekkor még az olaszok hí
vására. Ambrosio tábornok eléggé szorult helyzetben érezhette magát, 
mert a Mussolini félreállítását célzó előkészületek csak lassan haladtak 
előre ehhez pedig csak akadály volt a beáramló német hadsereg, de 
Olaszország védelmét biztosítandó, muszáj volt elfogadnia a német segít
séget Ezen kívül még a Róma közelében állomásozó fasiszta egységektől 
is meg kellett szabadulnia, hiszen az 1943. július 10-ei hadgyakorlaton a 
saját szemével láthatta, mekkora tűzerővel rendelkezik az éppen akkor ki
képzett „Littorio” hadosztály.99 100 101 1943. május 4-én még csak egy, 6-án 
már három, 7-én pedig öt hadosztály került felajánlásra. Az első kettő 
aiánlatot Ambrosio még elfogadta, de az utolsót már visszautasította. Ez
zel többek között, fény derült politikai terveire is. Hitler már erőszakos 
lépésre készült, amikor Kesselring május 22-én elérte, hogy fogadják el az 
öt felajánlott hadosztályt és a Hans Hűbe vezette 14° páncélos hadtestet 
is Június 1-jén, Pantelleria elvesztésének az előestéjén Ambrosio már ma
sa volt az, aki kérte a német segítséget, vagyis már fontosabbnak tartotta 
Olaszország védelmét a német hatalomátvételtől való félelemnél. Június 
17-én már elfogadta a hatodik hadosztályt és kérte a hetediket is. 1

99 Monelli, 1963.
100 Int12 (2005. 1.18.)
101 Macksey, 2001-
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Mussolini letartóztatása váratlanul érte a németeket, de a gyors fel- 
ocsúdást a leghihetetlenebb tervek követték. Hitler el akarta fogatni a ki
rályi családot és a kormányt, de szerencsére sikerük lebeszélni róla. A ka
tonai műveleteket viszont ettől nem állították le. Július 27-én hajnalban 
a német 44° lövészhadosztály és a 136° „Doehla” hegyi dandár kierősza
kolta az átkelést a Brenner hágón. Ettől kezdve a német egységek be
áramlása felgyorsult és augusztus 17-éig a következő magasabb egységek 
érkeztek:

-  Franciaországból Liguriába a 76°, 94° és 305° lövészhadosztály;
-  Franciaországból Lazióba a 2° ejtőernyős hadosztály;
-  Németországból Alto-Adigébe a 44° lövészhadosztály és a 136° hegyi 

dandár;
-  Németországból az emiliai Appenninek területére a 65° lövészhad

osztály, a 24° és az SS „Hitler” páncélos hadosztály.
Július 26. és 31. között kb. 2000 ejtőernyőst dobtak le még utánpótlás 

gyanánt Viterbónál. Ezeken a magasabb egységeken kívül már Kessel- 
ring alá tartoztak az alábbi hadosztályok:

-  Szicíliában (de részben már Calabriában) a 15° és 29° páncélgráná
tos hadosztály, a „Hermann Goering” páncélos hadosztály, és az 1° ejtő
ernyős hadosztály részei;

-  Szardínián a 90° páncél gránátos hadosztály;
-  Toscanában a 3° páncélgránátos hadosztály;
-  Campaniában és Pugliában a 16° és 26° páncélos hadosztály, illetve 

az 1° ejtőernyős hadosztály részei.102
Július 27-én a német Legfelsőbb Parancsnokság, Alfréd Jodl tábornok 

elnökletével, elfogadta az „Alarik” hadművelet tervét, amely az olasz fél 
egyoldalú békekötése esetén lépett volna életbe. A terv szakaszai a vég
rehajtás sorrendje szerinti:

-  Eiche hadművelet (Mussolini kiszabadítása);
-  Student hadművelet (Róma elfoglalása és a fasiszta kormány vissza

állítása);
-  Achse hadművelet (A flotta megszerzése olasz fegyverletétel esetén);

102 Összefoglalva, Kesselring ezekkel a magasabbegységekkel rendelkezett: Lazióban a 
XP Hadtest (2° ejtőernyős hadosztály, 3° páncélgránátos hadosztály); Szardínián a 
90° páncélgránátos hadosztály; dél-Olaszországban a XIV0 Hadtest (15° páncélgrá
nátos hadosztály, 16° páncélos hadosztály, „Hermann Goering” SS páncélos hadosz
tály); a LXXVF Hadtest (1° ejtőernyős hadosztály, 26° páncélos hadosztály és a 29° 
páncélgránátos hadosztály); elszórt elemek (összekötők, katonai objektumok őrsége..., 
számuk a tízezret is meghaladta, és nagyon sok helyen jelen voltak). Torsiello, 1975.
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-  Schwarz hadművelet (Az olasz hadsereg leverése és a stratégiai pon
tok elfoglalása).103 104

Augusztus 17-én pedig Heinrich von Vietinghoff páncélos parancsnok 
vezetésével felállították a „10° hadsereget a Közép- és Dél-Olaszországban 
állomásozó 14° és 76° páncélos hadtestek irányítására. Von Vietinghoff köz
vetlenül Kesselring parancsnoksága alá tartozott. Ezzel egyidejűleg Hitler 
közölte Von Vietinghoffalhogy a német erők közép-olaszországi visszavonu
lása esetén Rommel átveszi a parancsnokságot [eddig csak az észak-olasz te
rületeken állomásozó német hadseregcsoport volt az irányítása alatt] 
Kesselringtől, az utóbbi pedig elfoglalja Rómát, és -  Mussolini megtalálása 
és kiszabadítása esetén — visszahelyezi a Dúcét a hatalomba. ”104 Eles hely
zetben azért egy kicsit máshogy folytak a dolgok, de a németeknek leg
alább működőképes tervei voltak.

Az olaszok eleinte csak tiltakoztak a német hadosztályok beáramlása 
ellen, majd próbálták megerősíteni a fontos létesítményeket és városokat 
őrző erőket. Ennek érdekében egyes hadosztályokat a keleti határ köze
lébe rendeltek, másokat hazahívtak. Ezeknek az erőknek kellett volna el
lenőrizni a beözönlő németeket, de inkább a németeknek sikerült körül
fogni az olaszokat.105 A SME szeptember 2-án kiadta a „Memória 44 
Op.” -ot, amelyben az ellenséges erők elleni fellépésről beszélt. A paran
csot eljuttatták mindegyik hadsereg parancsnokságához, de az alsóbb 
szinteken nem tudtak róla. Ezen kívül a parancs másik hibája az volt, 
hogy nem szólt a készülő fegyverszünetről, és így az „ellenséges erők” 
alatt egyesek a szövetségeseket értették. Az olasz katonai vezetés elgon
dolásában az volt az egyik általánosan támadott rész, hogy a németeket 
nem kell provokálni, és ezért csak az ellenség támadására szabad vála
szolni. A németek támadó szándéka már a július 27-én kiderült, amikor 
átkeltek a Brenner-hágón, így az olaszok már nem sokat ronthattak egy 
agresszívebb hozzáállással.

Az olaszok a hazahívott hadosztályok egy részével Rómát kívánták vé
deni. Különben a július 25-én szerepet játszó „Ariele” is Lombardiából 
lett a fővárosba rendelve. Még július 25-én este érkezett meg a „Piave”,

103 T orsiello, 1975.
104 Macksey, 2001. 182.
105 Már 1943. július 25-én városi rendfenntartó erőkként működtek az alábbi hadosz

tályok: 6° „Alpi Graie”, 135° „Aricte”, 5° „Cosseria”, 4° „Cuneense”, 21° „Granatieri 
di Sardegna", 103° „Piacenza”, 10D „Piave”, 12° „Sassari”, 2° „Tridentina”, 3° gyors
hadosztály, illetve Venezia-Giuliában a 2° „Sforzesca” és az 52° „Torino”. Torsiello, 
1975.
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majd szeptember 3-án rendelték Róma védelmére Franciaországból a 
„Lupi di Toscana” hadosztályt és a 18° bersaglieri RECO-t, illetve Hor
vátországból a „Re” hadosztályt.

1943. augusztus 12-én a 21/224840/3. sz. paranccsal, Giacomo 
Carboni tábornok vezetése alatt létrehozták a Gépesített Páncélos 
Hadtestet [„Ariete”, „Centauro”, „Piave”, „Granatieri di Sardegna” 
hadosztályok]. Ennek, meg a XVII° Hadtesthez tartozó „Piacenza” 
hadosztálynak kellett volna alkotnia Róma külső védelmét. A belső vé
delemért az Alberto Barbieri tábornok alá tartozó Római Hadtest 
[„Sassari” hadosztály, a „Granatieri di Sardegna” hadosztály egy harc
csoportja (1 zászlóalj és 1 tüzérosztály) és a Presidio, vagyis a római 
Helyőrség] felelt. A környéken állomásozó XVII0 Hadtest maradék 
magasabb egységei [220° és 221® partvédő hadosztályok] főként part
védelmi funkciókat láttak el. Ennek a felállásnak az volt a gyenge 
pontja, hogy nem hoztak létre manőverező csoportot, így a védelem 
nagyon merevvé vált, Ennek ellensúlyozására Róma védelmére ren
delték, a „Re”, illetve „Lupi di Toscana” hadosztályokat, és a 18° 
bersaglieri RECO-t. Az új felállás változatlanul hagyta a Római Had
testet, de létrehozott egy álló és egy mozgó védelmet. Az álló védelmet 
Giovanni Zanghieri tábornok, a XVII° hadtest parancsnoka irányítot
ta volna, az alárendeltségébe tartozó XVII0 hadtesttel, illetve a „Gra
natieri di Sardegna”, „Piacenza”, „Lupi di Toscana”, és „Re” hadosz
tályokkal. A manőverező csoport élére viszont Carboni került volna, és 
az „Ariete”, a „Piave”, a „Centauro” hadosztályok, illetve a 18° 
bersaglieri RECO álltak volna a rendelkezésére. Mindettől függetle
nül létrehoztak egy támpontot Monterotondóban, a SME operatív 
központjának (fedőnevén Centro Marté) védelmére, amit egy tunézi
ai olaszokból álló gépesített zászlóalj, négy légvédelmi üteg és pár 
páncéltörő löveg védett. Továbbá Rómától több mint 100 km-re, Tar- 
quíniában állomásozott a kiképzés alatt álló XVIIF ejtőernyős zászló
alj (400 fő). Partvédelmi tartalék erőnek szánták őket. Viterbóban 
állomásozott a 3° gránátos ezred és egy ejtőernyős keret egység. Eze
ken az egységeken kívül rendelkezésre állt még továbbá a csapat 
légierő, és a Harmadik Repülőhadtest 64 működőképes vadászrepü
lője, és 57 bevethető bombázója, amelyek Castiglione dél Lago, Cer- 
veteri, Capodichino, Foligno, Metato, Perugia és Viterbo repülőte
rein állomásoztak.

Róma védelmének fontosságát jelezte az is, hogy szeptember 5-én a 
11/35773. sz. paranccsal minden Rómát védő egység egyenesen Mario
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Roatta hadseregtábornok, a SME vezérkari főnöke parancsnoksága alá 
került az 5° hadseregnek parancsoló Caracciolo tábornok fennhatósá
ga alól.106

Szeptember 8-án csak a CAM, a Római Hadtest, a „Piacenza”, és a két 
partvédő hadosztály volt a helyszínen. A „Lupi di Toscana” és „Re” had
osztályoknak csak egyes részei érkeztek meg. Ennek az volt az oka, hogy 
az olaszok nem gondolták, hogy az amerikaiak ilyen hamar bemondják 
a fegyverletétel hírét a rádióba. Szeptember 12-ére számítottak, és ed
digre terveztek be mindent. Az üzemanyag-felvétel sorrendje is ezt tük
rözi. Szeptember 8-án a „Piave” tankolt, 9-én az „Ariete” lett volna a so
ros, 10-én pedig a „Centauro” következett volna. Természetesen csak a 
„Piavéra” került sor, és így egyedül ennek volt elegendő üzemanyaga és 
lőszere. Az olasz késlekedés egyik oka az volt, hogy Castellanónak nem 
sikerült megtudnia a partraszállás pontos időpontját -  ezt szándékosan 
titokban tartották a szövetségesek -  és Smith tábornok szeptember 4-ei 
kijelentése alapján107 szeptember 12-re gondolt, hiszen ekkor fejeződött 
be a következő hét. Badoglióék biztosra vették Castellano feltételezését, 
és semmi sem tudta meggyőzni őket az ellenkezőjéről. A szövetségesek 
ráadásul szeptember 6-án két üzenetben is figyelmeztették az olasz ve
zérkart, hogy 7-e és minden azt követő nap lehet a partraszállás napja. 
Még a partraszállás helyét is ki lehetett volna találni, hiszen megmond
ták, hogy a vadászgépek hatósugarán belül fog zajlani, ez pedig a szicíli
ai bázisokról számolva legfeljebb Nápolyig terjedt.108

Szeptember 3-án aláírták a fegyverletételt, így már nem kellett többé 
félni a szövetséges partraszállástól, tehát nem volt többé szükség arra, 
hogy a „Granatieri di Sardegna”, a „Piacenza” és a „Sassari” védje a ten
gerpartot, így az első kettő a külső védelem része lett, a „Sassari” pedig 
a belső védelemé.

A fegyverszünet aláírását követően tervbe vették, hogy az amerikai 82° 
légi szállítású hadosztályt ledobják a Róma környéki repülőterekre, és a 
Tevere torkolata közelében, Fiumicinónál partra kellett volna szállni egy 
körülbelül 100 páncéltörő ágyút szállító kétéltű egységnek. Ezek mind 
Carboni alá tartoztak volna, hogy védjék Rómát az esetleges német tá
madásoktól, amíg a szövetségesek főerői oda nem érkeznek (Giant 2 
hadművelet). A szállítás két részletben, és több napon keresztül történt

106 T orsiello, 1975.
107 „entro due settimane” [„két héten belül”] Candeloro, 1988. 214.
108 Candeloro, 1988.
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volna. Szeptember 9-én 90 repülő szállította volna 45 vadászrepülő kísé
retében az 504° ejtőernyős ezred egy részét, egy páncéltörő tüzérüteget 
és a támogató csapatokat, míg a Teverén felúszott volna 3 gyalogsági 
partraszállító jármű a 82° hadosztály egy részével, és egy kétéltű harcko
csival. Az olaszoknak semlegesíteni kellett volna a Tevere mentén egy 20 
mérföldes sávot, és elűzni innen a német erőket, illetve biztosítani kellett 
volna 4 napon keresztül a littoriói, a centocellei, a guidoniai, a fürbarai 
és a cerveterei repülőterek védelmét, illetve 400 teherautót is kéznél kel
lett volna tartani, hogy megoldják a hadosztály elszállítását a szállás kör
zetükbe. A 82° hadosztályt csak a partraszállás befejeztével lehetett volna 
bevetni.

Mivel a biztosítandó repülőterek közül sem a cerveteri, sem a guido
niai, sem a fürbarai repülőteret nem foglalták bele az álló védelem által 
körülhatárolt területbe, a szeptember 6-án és 7-én kiadott parancsok a 
következőképpen változtatták meg a felállást:

-  a „Lupi di Toscana” a XVir Hadtest alárendeltségében maradt, de 
kivették az álló védelemből, és a cerveteri, illetve a fürbarai repülőterek 
védelmére rendelték, ezért az éppen úton lévő hadosztálynak a palói, 
ladispoli, tarquiniai kirakodó-pályaudvarokat jelölték meg célpontként;

-  a „Centaurót”, habár a CAM alárendeltségében maradt, Guidonia 
védelmére rendelték, így viszont nem lehetett többé számítani rá, mint 
tartalékra;

-  a „Sassari” mellé rendelt harccsoportnak vissza kellett térnie a „Gra- 
natiérikhez”, a harccsoport helyét carabinierik és keret alakulatok 
vették át;

-  a „Sassari” egy része (1 lövészezred és 1 tüzérosztály) a XVII0 Had
test alárendeltségébe került, és Civitavecchia kikötőjét kellett védenie a 
szárazföld felől érkező támadásoktól;

-  a CAM parancsnokságának ki kellett jelölni egy szállás körzetet Ró
mától keletre, hogy ott szerveződjön meg a 82° hadosztály;

-  a monterotondóí Centro Marté különleges hadműveleti részlegének 
készen kellett állnia, hogy Rómába költözzön, mert így jobban össze tud
ták hangolni a SME parancsnoki tevékenységét.109

Carbonit időközben kinevezték a SÍM élére is, aki ezután teljesen be
lefeledkezett a politikai kémkedésbe. Erről a tisztségéről le kellett volna 
mondania, hogy teljes erővel végezhesse a dolgát, mint a mozgó védelem 
parancsnoka. A csapatok helyzete a váltnál korábban kezdődő harcok

109 Torsiello, 1975.
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miatt kétségbeejtőnek tűnt, mert hiányzott a lőszer és az üzemanyag,110 
és nem sikerült leváltani a németbarát tiszteket, így Carboni felvette a 
kapcsolatot a polgári ellenállással, és fegyvereket osztott ki a lakosság
nak, hogyha összeomlik a hadsereg -  és szerinte ez közel is volt -  legyen 
mivel védekezni a rómaiaknak. Ezt a döntését sem valósította meg telje
sen, mert az ellentétes parancsok miatt sok esetben a carabinierik foglal
ták le az éppen kiosztott fegyvereket és lőszert.111

Szeptember 7-én, 22 órára Rómába érkezett Maxwell Davenport 
Taylor dandártábornok, a 82° ejtőernyős hadosztály parancsnokhe
lyettese, illetve William Tudor Gardiner repülő ezredes, a számysegéd- 
je, akiknek segíteniük kellett az együttműködés megszervezésében. Ami
kor megtudták, hogy az olaszok a jelenlegi helyzetben képtelenek bizto
sítani a repülőtereket,112 és hogy mennyire tragikus a csapatok helyzete, 
akkor lemondták a partraszállást és a légi úton történő erősítés küldést. 
Ez az üzenet csak szeptember 8-án 11.30-kor, vagyis az utolsó pillanat
ban érkezett meg a szövetséges főhadiszállásra.11̂  Badoglio a kaotikus 
viszonyokról szóló jelentés hallatán a fegyverszünet kihirdetését is el 
akarta halasztani és táviratot írt a szövetséges főparancsnoknak. Ebből vi
szont egy bizalmatlan olvasó csak arra következtethetett, hogy az olaszok 
megfutamodnak, mert a németek megfélemlítették őket, tehát 
Eisenhower rögtön a „nagyobb fenyegetés a hatásosabb fenyegetés” elve 
alapján azt válaszolta, hogy a fegyverszünet nem időbeli kihirdetése ese
tén végleg megszűnik minden olaszokba vetett bizalom és így minden le
hetőség is a német oldalról való leválásra. Eisenhower fenyegető válaszá
ra Badoglio mégis bemondta a fegyverszünetet 19.45-kor a rádióba 
{Eisenhower ezt 17.45-kor tette meg),114 Ez már a második olyan beszé
de volt Badogliónak, amelyben nem fejtette ki pontosan, mi lesz a néme
tekkel. Hiába sikerült megszervezni és végig titokban tartani a németek 
elől mind a július 25-ei államcsínyt, mind a fegyverszünetet, ha a hadse
reg nem kapta meg időben a szükséges és egyértelmű parancsokat. Ilyen

110 Egy bombázás következtében leállt a piacenzai lőszergyár, és így megszűnt a páncél
törő lövedékek gyártása. Ennek ellenére még maradtak raktári készletek, csak erről 
nem tudott mindenki. T orsiello, 1975.

111 Monelli, 1963.
112 Valójában nem minden repülőtér került német kézre, hiszen szeptember 9-én reg

gel zavartalanul tudott felszállni az összes szállítógép Centocelléről. Monelli, 1963.
113 Jackson, 1967.
114 Benooti, 1960. Badoglio és Eisenhower távirata Benotti, 1960. 313., illetve 

BENom, 1960. 314.; Badoglio kiáltványa 1nt7 (2005. 3. 22.).
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helyzetben pedig tényleg nem lehet csodálkozni, hogy minden parancs
nok a lelkiismerete, egyéni adottságai, hajlamai és ami a legfontosabb, 
teljesen elszigetelve döntötte el, mit is fog cselekedni. A német hadveze
tés így erőhátrányban és szinte kilátástalan helyzetekben is át tudta ven
ni a helyzet irányítását. Valójában Badoglio nélkül is bizonyítani lehetett 
volna, hogy az olaszok aláírták a fegyverszünetet, mert a Cassibílében 
történteket lefotózták, a szöveget pedig lemezre vetették Badoglióval és 
ez a hanganyag a szövetségesek kezén volt. Badoglio kérése azért is volt 
teíjesítheteden, mert a partraszállásra készülő hajók már a célnál voltak.

Róma védelme

Szeptember 8-án, a fegyverletétel kihirdetése napján a Róma védelmére 
rendelt erők egy része nem érkezett meg, így le kellett mondani arról, 
hogy mozgó védelmet is felállítsanak. Maradt a 15 nappal korábbi terv, 
miszerint létrehoznak egy külső és egy belső védelmet, illetve egy közbül
ső vonalat is, amit biztonsági övnek neveztek. A manőverező csoportot az 
„Ariete” és a „Piave” tartalékából képezték, vagyis a „Lancieri Vittorio 
Emanuele II” páncélos felderítő ezredből és az 58° „Abruzzo” lövészez
red részeiből.

Rómának 12 fontos bekötő útja van: a via Aurelia, a via Cassia, a via 
Flaminia, a via Salaria, a via Tiburtina, a via Casilina, a via Tiburtina, a 
via Anagnina, a via Appia, a via Trigoria, a via Ostiense és a via Por- 
tuense. Ezeket mind el kellett állni, ráadásul megnehezítette a védők fel
adatát, hogy a bekötő utak között nagyrészt sík a terület, és tökéletesen 
alkalmas bekerítő manőverek végrehajtására. A védelem nehézségeit nö
velte, hogy Róma központjától (Piazza Venezia) légvonalban Lido di 
Ostia 25 km-re, Pomezia 24 km-re, és Frascati 18 km-re fekszik, vagyis 
délen hiányzott a kellő mélység, hogy hatásosan, és hosszú ideig működ
hessen az álló védelem, mivel nem lehetett sem manőverezni, sem kés
leltető harcokat vívni. Északon a mélység meg volt, de Fiumicino után a 
partvonal észak-nyugat felé távolodik, és Civitavecchia-Moricone (Tivo
litól 18 km-re északra) vonalán már 80 km-es volt az a frontvonal, amit 
tartani kellett volna. Természetesen ehhez óriási erőkre lett volna szük
ség, ami viszont hiányzott, így csak arra futotta az ,Ariete” és a „Piave” 
erejéből, hogy bizonyos távolságra egymástól megfelelő mélységgel ren
delkező ellenőrző pontokat hoztak létre. Szintén a védelem esélyeit ron
totta, hogy Rómának nem voltak erődítései. Ezeket hirtelen kellett elké
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szíteni, és a lehető legkisebb feltűnést is kerülve, nehogy a németek idő 
előtt gyanút fogjanak. Természetesen ezek az erődítmények nem sokat 
értek, tábori jellegűek voltak, és több ezer aknával nehezítették meg a 
megközelítésüket. Északon a németeknek elég volt a győzelemhez, hogy 
egy ponton áttörjenek, és a résen keresztül behatolva hátba támadják a 
védőket. Ilyen helyzetbe pedig megtörtént volna az, ami a Rómától dél
re harcolóknál szinte rögtön, a harcok kezdetekor bekövetkezett, hogy a 
külvárosok közvetlen közelében kellett harcolni, véletlenszerű körülmé
nyek között.

Szeptember 8-án Rómától északra állomásozott a 3° páncélgránátos 
hadosztály; Pratica di Marétól Frascatiig a 2° ejtőernyős hadosztály; illet
ve Frascati környékén Rainer Stahel tábornok115 alatt még pár ezer 
ember (szabadságról visszatérők, felgyógyulok, egészségügyi osztagok, 
kiszolgáló egységek). A német csapatok úgy helyezkedtek el, hogy egy
szerre ellenőrizhessék Rómát, illetve siethessenek egy esetleges szövetsé
ges partraszállás esetén a partvédelem segítségére. A 3° páncélgránátos 
hadosztály -  ehhez az elvhez híven -  Tarquiniánál Civitavecchia felé, 
Viterbónál és Vetrallánáí pedig, a via Cassia és a via Claudia mentén, il
letve a bolsenai tótól, egy kis kitérővel a via Flaminia és a via Salaria 
mentén, Róma ellen irányította erőit. A 2° ejtőernyős hadosztály keleti 
egységei az Appia és a Casilina mentén támadhattak, és megkerüléssel 
fenyegették a várost a Tiburtina felől, míg a nyugaton állomásozó egysé
gek a via Aurelián indulhattak el Róma felé.

1943, szeptember 9-én 12 óráig Róma külső védelmét a CAM, és a 
XVII0 Hadtest látta el. A belső védelmet a Római Hadtest, a biztonsági 
övét pedig a „Sassari” alegységei és egyéb alakulatok biztosították, de a 
„Sassari” alegységeit később rendőrökkel helyettesítették volna.

A szeptember 8-ai 11/36301. sz. paranccsal a SME elrendelte, hogy 
szeptember 9-én 12 órától:

-  a „Granatieri di Sardegna” hadosztály a XVII0 Hadtest alárendeltsé
gébe tartozik;

-  Róma külső védelme a XVII0 Hadtest feladata a „Granatieri”, 
„Piacenza”, „Re” (ez váltotta volna fel a „Piavét”), „Lupi di Toscana" 
hadosztályokkal és a „Sassari" harccsoportjával (1 lövészezred, és 1 tüzér
osztály);

115 1943. szeptember 23-ától Róma német helyőrségének a parancsnoka. 1943. október 
30-ától 1944. június 4-ig Kurt Málzer tábornok követte á beosztásban. Candkloro. 
1988.
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-A  „Piave” külső védelemből való kiválása után a CAM [ebben az eset
ben csak az „Ariete”, a „Piave” és a „Centauro”] ellentámadásba kezd.

Szeptember 8-án este a Rómát védő erők a következőképpen álltak 
fel:

-  Az „Ariete” Rómától észak-keletre, a braccianói tó mellett és ettől 
délre, a Via Cassiától a Via Claudiáig helyezkedett el. Előőrsei voltak 
Monterosiban (via Cassia) és Manzianában, illetve Braccianóban (Via 
Claudia). A hadosztály tartalék az Anguillara-Olgiata vasúti állomásnál, 
La Storta közelében, a via Cassia és a via Claudia elágazásánál állomáso
zott. Volt egy kis létszámú részlege Isola Farnesében. Az előőrsei 
Rómától116 40 km-re voltak, a németektől pedig 38 km-re.

-A  „Piave” a Rómától észak-keletre lévő szektort védte. Félkörben állt 
fel a via Flaminia, via Salaria, via Tiburtina és Róma (Monté Sacro ne
gyed) között, és alá tartozott a via Cassia védelme is La Stortától Rómá
ig. A legtávolabb erői Rómától 25-30 km-re voltak, míg a németektől 28- 
30 km-re. A „Piave” szektorában volt a monterotondói Centro Marté is, 
amelyet külön erők védtek. Támpontjai voltak Morlupóban (a via Fla
minia mellett), Casa Girardiban, Ponté dél Grillón (híd a Teverén, a via 
Salaria mellett), La Storta felett és La Giustinianában (via Cassia), Prima 
Portában a via Flaminián, Castel Giubileóban a via Salarián, Casal dei 
Pazziban és a Monté Sacro negyedben, Rómában. Összesen 5 útzárat lé
tesítettek.

-  A „Centauro” és a 18° bersaglieri RECO részei Tivoli térségében, 
Guidonia-Monteceliótól délre, Acque Albule, Ponté Lucano, Villa Adria- 
na, Corolle, San Vittorino, és Passerano helységekben állomásoztak. A 
Tiburtinán hoztak létre útzárat. Legtávolabb elemei Rómától 23 km-re 
voltak, míg a németektől 45 km választotta el. Nem voltak átállási kísér
letek és szökések, de nem is került harcérintkezésbe a németekkel.

-  A „Granatieri di Sardegna” a Rómától délre lévő utakat ellenőrizte. 
Alájuk tartozott a Ponté della Magliana védelme és a via Aurelia, illetve 
a via Casilina közötti több mint 30 km-es szakasz. Az előretolt elemei 9 
és 11 km-re voltak légvonalban Rómától. Átlagosan 8 km-re volt a német 
erőktől. Támpontot hoztak létre az alábbi helyeken: Casalotti, Maglia- 
nella di Sotto (Aurelia), Casale Pisano, Magliana Vecchia (Portuense), 
Cascina di Acquacetosa (Trigoria), Magri, Cascinale San Cesareo, 
Capannelle vasúti állomás (Appia), Osteria Tőrre di Mezzavia Frascati

116 A hadosztályok felállásánál a Rómától való távolságot mindig a piazza Veneziától 
számolja T orsiello, 1975.
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(Tuscolana és Anagnina), due Torri (Casilina), Tor Sapienza, Tőrre di 
Tre Teste. 11 útzárat létesítettek a főbb utakon.

-  A „Sassari” Rómában helyezkedett el, ahol a „Granatierik” erősíté
sével és a Római Hadtest további erőivel a belső védelmet látta el.

-  A „Piacenza” Rómától délre, a Castelli Romani területén, a via della 
Magliana és Velletri között állomásozott. Zászlóaljai voltak Genzanóban, 
Lanuvióban, Velletriben és a via Ostiense mentén. Támpontokat hozott 
létre Risaróban (via Ostiense), Casale Malpassóban, Castel di Decimá
ban, Tőrre della Mandriolában, Monté Migliorén (Trigoria), Pavonában, 
Cecchina vasútállomáson, a Rossi pékségnél a Via Appián, Lanuvióban, 
Veíletrin. Róma központjától átlagosan 17-33 km-re állomásozott. A 
hadosztály teljesen keveredett a német egységekkel.

-  A 220° partvédő hadosztály elszórtan, Tarquinia és Anzio között, egy 
75 km-es partvonalon, megfigyelőpontokban állomásozott. Alá tartozott 
a fiumicinói és a Porta Santa Lucia-i támpont a via Portuensén, a Tevere 
torkolatánál, az Ostia Lidói a via Ostiensén és Tőrre Piastrai 5 km-re 
Ostia Lidótól. Ezek mind összekeveredtek a német 2° ejtőernyős hadosz
tály szállásaival. .

-  A „Re” hadosztály Rómába érkezett egységei a következőképpen 
helyezkedtek el. A hadosztályparancsnokság C. Ottaviában, majd szep
tember 9-én 5.30-tól Rómában, a Famesinában (Külügyminisztérium) 
székelt. A Monterotondóba érkezett zászlóalj a Centro Marté és a város 
melletti vasúti pályaudvart védte. A hadosztályparancsnokság részei 
szeptember 7-én este, az egész parancsnokság pedig 8-án érkezett meg. 
Szeptember 8-án érkezett meg egy lövész zászlóalj, egy kísérő üteg, az 
egészségügyi részleg és az élelmezési részleg. 9-én éjszaka jött meg két 
lövész zászlóalj és egy tüzérosztály.

-  A i,Lupi di Toscana” Rómába érkezett egységei Ladispolitól délre, 
az „Ariete” és a „Granatieri” között helyezkedtek el, ahol kivagoníroztak, 
hogy majd ellenőrzésük alá vonják Cerveteri és Furbara repülőtereit. 
Szeptember 8-án megjött a hadosztályparancsnokság és számos további 
egység része, 9-én két lövész zászlóalj, egy kísérő tüzérüteg, 5 tüzérüteg, 
és a hadosztály páncélelhárító ütege. Észak felé néző arcvonallal, a brac- 
cianói tótól nyugatra kellett volna felsorakozniuk, hogy támogassák az 
„Arietét”.

A lőszerellátás akadozott, mivel Frosinonéba vitték a készleteket, hogy 
megvédjék őket a bombázásoktól, és a fegyverszünet bemondásakor nem 
volt elegendő idő és szállítóeszköz a vételezéshez. Számos szeptember 
10-ére várt lőszert szállító vonat sohasem érkezett meg, mivel lefoglalták
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a németek. Hiába rendelkeztek bőséges üzemanyag készletekkel Mezzo- 
camminóban és Valleranellóban,117 ha a németek szeptember 8-án este 
22.30-ra elfoglalták őket, és így csak a „Piavénak” volt elegendő kb. 300 
km-re az üzemanyaga. A többi hadosztálynak átlagosan 100 km alatt volt 
az autonómiája. Nem állt rendelkezésre megfelelő számú rádió, és kor
látozott volt a vezetékes eszközök száma, így az összeköttetés nagy része 
a városi telefonhálózaton keresztül zajlott, és még azt sem engedélyezték, 
hogy a polgári kommunikációt korlátozzák.118

Szeptember 8-án este 20.00-kor riadóztatták az egységeket. Alkonyai
kor Pratica di Mare-i és Fregene-Maccarese-i önálló német alegységek és 
a 2° ejtőernyős hadosztály részlege lefegyverezte a 220° partvédő hadosz
tály nettuniai, Castel Fusanó-i, ostiai, fiumicinói és fregenei megfigyelőái- 
lomásaiban és szálláshelyein lévő katonáit. A hadosztály csak Fiumici- 
nóban, Porta Santa Luciában (via Portuense), a Tevere torkolatánál, és az 
Ostia Lidótól keletre lévő Tőrre Piastrában fejtett ki ellenállást.119 21.00- 
kor a 2° ejtőernyős hadosztály megindult két oszlopban Ostia- 
Fiumicinótól északra,120 és az este folyamán sikeresen lefegyverezte a 
„Piacenza” nagy részét. 20.30-kor a 3° páncélgránátos hadosztály is meg
indult, szintén két oszlopban. Az egyik Orvietóból indult a via Flaminíán, 
a másik pedig Viterbo-Vetrallából a via Cassián és a via Claudián. A 29° 
páncélgránátos ezred T zászlóaljának két százada és egy páncélos felderí
tő csoport Civitavecchia felé indult Tuscanián-Tarquinián keresztül, hogy 
kivédjen egy lehetséges szövetséges partraszállást. Az ejtőernyősök 22.00- 
kor a „Piacenza” via portuensei és via ostiensei támpontjait támadták, és 
ezzel párhuzamosan lefegyverezték a hadosztály többi részét. Segítette a 
németeket, hogy a hadosztályban szolgáló volt feketeingesek nem harcol
tak ellenük. A „Piacenza” katonái csak kevés helyen fejtettek ki ellenállást, 
az elszórt alegységek csak szeptember 9-én délutánig bírták visszatartani 
a németeket. 23.00 előtt a németek már a „Granatieriket” támadták. Fel 
kellett adni egyes harcálláspontokat az EUR-ban, a via Ardeatinán 
(Valleranellónál) és a via Osűensén (Maglianánál), de máshol tartották a 
frontot. Mivel a Roma San Paolo rádióállomás is veszélybe került, szep
tember 10-én hajnalban, 1.00-kor átvezényelték az „Aridéból” a

117 Ez volt a Rómát védő csapatok fö üzemanyag lerakata. T orsiello, 1975.
118 T orsiello, 1975.
119 A 22 T  partvédő hadosztálynál is sikerült megtörni az összes ellenállást szeptember 

10-éig. Torsiello, 1975.
120 Szeptember 9-én hajnali 1.00-kor érkeztek el a Ponté della Maglianához. T orsiello, 

1975.
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„Montebello” lándzsás ezredet és egy 105/25-ös önjáró tüzérosztályt a 
„Granatierik” megsegítésére, akiket később követett a „Sassari” 151° lö
vészezredének egy zászlóalja, egy carabinieri zászlóalj, egy bersaglieri 
zászlóalj, egy műszaki romboló zászlóalj, és a PAI néhány részlege. A 
„Granatierik” így visszafoglaltak az elvesztett álláspontokat. 2.30-kor a 
németek szabad átvonulást kértek a monterosi előőrsnél, és amikor nem 
kapták meg, a 3° páncélgránátos hadosztály megindította a támadást (kb. 
2.45). A „Cavalleggeri di Luca” páncélos felderítő ezred és a hadosztályi 
tüzérség visszaverte a támadást, és súlyos károkat okozott a németeknek. 
9-én hajnalban egy újabb német oszlop támadta az „Arietét” Manziana és 
Bracciano között, ezúttal is sikertelenül.

Időközben, 9-én UTILI tábornok, a Vezérkar hadműveleti osztályve
zetője két telefonos parancsot küldött szét:

-  1.48-kor a CAM és a XVI1° Hadtest parancsnokságának - mivel a 
XVII0 Hadtest parancsnoksága még mindig a védelmi vonalon kívül tar
tózkodik, ellentétes parancsig a külső védelem minden csapata a CAM 
alárendeltségében marad,

-  5.37-kor a XVIF Hadtest törzsfőnökének -  a „Piacenza” induljon 
északra, és csatlakozzon a „Granatierikhez”. Ezt a parancsot Ezio de 
Michelis ezredes továbbította a „Piacenza” parancsnokának, és kilátásba 
helyezte azt a lehetőséget is, hogy Velietri - a XVII0 Hadtest parancsnok
sága - felé vonuljon, ha ezt Rossi tábornok jobbnak látja.121

Hajnalra a németek körülvették Rómát északról, délről és nyugatról, 
illetve nem lehetett tudni, hogy a „Centauro” megbízható-e. 4 óra körül 
Roatta Rómát tarthatatlannak ítélte, és szerinte a királynak menekülnie 
kellett volna, illetve a CAM-nak is keletre kellett volna vonulnia. Először 
Tivoliig, majd tovább. Erre néhány soros ceruzával írt parancsot készí
tett, amelyet Salvi ezredes később legépeltetett. Carboni szerint a pa
rancsban az állt, hogy csak a CAM menjen Tivoliba.122 * 124 Végül úgy dön-

121 T orsiello, 1975.
122 Roatta 5.15 órás parancsán nem volt sem szám, sem aláírás, csak dátum. Ezt legé

peltette Salvi, és a legépelt példányt aláírta de Stefanis tábornok, Utili helyettese. 
Carboninak úgy tűnt, hogy az átírt változat nem egyezik a ceruzás paranccsal, mivel 
az utóbbi szerint csak a CAM-nak kellett volna Tivoli környékére vonulni, viszont a 
gépelt változat szerint Róma teljes védelmének. Carboni szerint a Roatta féle ceru
zával írt parancs nem rendelte Róma egész védelmét Carboni alá. A ceruzával írt 
parancson kívül Utili tábornok 7.33-kor átküldött a CAM és XVIP Hadtest parancs
nokságának egy parancsot, ami szerint az összes Róma környéki csapat a CAM fenn
hatósága alá kerül. 1949. február 19-én a római Katonai Bíróság a Roatta-Carboni 
perben Roatta javára döntött, és e szerint az egész védelemnek Tivoli felé kellett vol-

124 na indulni. T orsiello, 1975.



töttek, hogy a „Piave” egy zászlóalja, az „Arietéből” pedig két önjáró tü
zérosztály, a „Vittorio Emanuele II” ezred és a „Lucca” ezredből a 109° 
motorkerékpáros század menjen, hogy kísérjék a királyt és a minisztere
ket. A parancs szerint Carboninak Tivoliban kellett volna felállítani a pa
rancsnokságot. 5.00-kor, indulás előtt a király megparancsolta 
Ambrosiónak; aki eredetileg nem utazott volna el, hogy mind ő, mind a 
katona miniszterek kövessék, majd elindult az első csoport (III. Viktor 
Emánuel, Heléna királyné, Umberto trónörökös, Badoglio tábornagy, 
Paolo Puntoni tábornok, a király számysegédje, Pietro Acquerone her
ceg és még pár tiszt). Ambrosio 7 órára állította össze az elutazók listáját, 
de még számos Önjelölt fontos ember is csatlakozott hozzájuk.123

A király és a katonai felsővezetés hirtelen eltávozása -  amit inkább szö
késnek kell minősítenünk -  az egyik legvitatottabb kérdés a szeptemberi 
eseményekkel kapcsolatban. A királynak valóban volt oka, hogy elmen
jen, hiszen a személye biztosította a legfőbb hatalom átmentését. Nem 
szabad elfelejteni, hogy az olasz alkotmány 5. paragrafusa szerint egye
dül ő gyakorolta a végrehajtó hatalmat, és ő volt az állam feje, illetve a 
hadsereg legfőbb parancsnoka. Csak ő köthetett békét, és ő üzenhetett 
hadat. A katonai felsővezetést viszont nem kellett volna magával vin
nie, hiszen így még a lehetőségétől is megfosztotta az olasz hadsereget, 
hogy szervezett és összehangolt módon válaszolhasson a német támadás
ra. Lehet, hogy a menekülés terve már régóta készen volt, de az tény, 
hogy szeptember 9-én nem a király vetette fel. Maga a menekülés útvo
nala is újabb találgatásoknak ad helyet. Hogyan haladhatott át az autó
konvoj a német ellenőrző pontokon? Talán valamiféle egyezségnek kö
szönhetően Kesselring hagyta őket futni? Még olyan -  számomra eléggé 
irreálisnak -  tűnő nézet is létezik, hogy a Banca d'Italia aranykészletével 
váltották meg a szabad utat. Hogyan tárgyalhattak volna olyan dolog át
adásáról, aminek a sorsáról nem rendelkeztek? Hogyan szállították vol
na el az aranykészletet? Szeptember 9-én reggel zavartalanul szálltak fel 123 124

123 6.30-kor a Főparancsnokság az 16733. sz. távmondattal figyelmeztette a három ve
zérkart, hogy a kormány és a főparancsnokság elhagyja Rómát, és Pescarába men
nek. Hozzátette, hogy a vezérkari főnököknek csatlakozniuk kell, és helyben kell 
hagyniuk a megbízottukat. Valójában a szárazföldi vezérkarnál senkit sem bíztak 
meg. Elhagyta Rómát a három fegyvernem vezérkari főnöke, az egyesített vezérkari 
főnök, a SME két vezérkari főnök helyettese és a hadműveleti osztályvezető, vagyis 
Utili tábornok. Az utóbbi 6.30-kor ideiglenesen fel is oszlatta a vezérkart. Torsiello, 
1975.

124 A teljes alkotmány (Statuto Albertino) szövege megtalálható az Int15 (2005. 2. 17.) 
honlapon.
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Centocelléről a szállítógépek, talán ezeket lehetett volna felhasználni? 
Ha igen, akkor hogyan oldották volna meg az aranyszállítmány biztonsá
gos szállítását a harcoló csapatokon keresztül? Illetve, ha sikerült is vol
na a szállítás, vagyis lett volna tárgyalási alap, Kesselring miért hagyta 
volna szökni azt, akinek az elfogására kifejezett parancsot kapott Hitler
től? Kesselring és az olasz fél között nem azért nem születhetett semmi
féle megállapodás, mert nem maradt fenn dokumentum, hiszen az ilyen 
döntéseket nem szokás írásba foglalni, hanem mert egyszerűen nem volt 
tárgyalási alapja az olaszoknak és érdeke a németeknek.

A terveknek megfelelően 5.00-kor Salvi telefonált a „Piavénak”, hogy 
hagyjanak ott minden tüzelőállást, és vonuljanak vissza a Marcellina -  
San Polo dei Cavalieri zónába, Tivolitól északkeletre. Tabellini tábornok 
nem értve a parancs okát, és nem akarván fedezetlenül hagyni az éppen 
harcoló „Ariete” oldalát, késlekedett a parancs teljesítésével. 5:40-kor ér
kezett az „Arietéhez” a parancs, hogy két önjáró tüzérosztály, a „Vittorio 
Emanuele II” ezred és a „Lucca” ezredből a 109° motorkerékpáros szá
zad menjen Tivoliba és majd nyugatra néző arcvonallal helyezkedjenek 
el a város körül. Ezek el is indultak, és amikor 11.00-kor jött az ellenpa
rancs, hogy La Stortánál meg kell állniuk, már túl voltak az említett 
helyen.12̂

9:00-kor elkezdődött a monterotondói csata. Manfredoniából felszállt 
50 Ju. 52-es, amelyek a 6° ejtőernyős vadászezred Walter Gericke őrnagy 
vezetése alatt álló 2° zászlóalját szállították. Céljuk a monterotondói 
Castello Orsini, és a benne tartózkodó szárazföldi vezérkar125 126 elfogása 
volt. Az erős légvédelmi tűz miatt három Ju. 52-es megsemmisült és a 
többi is csak a környéken tudta ledobni az ejtőernyősöket. A Kraus fő
hadnagy vezette 6° és a Thomsen főhadnagy vezette 7° század a Tevere 
mellett, Monterotondótól kb. 4 km-re, észak-nyugatra értek földet. A 
Nitzschke főhadnagy vezette 5° század a sportpályák közelében, Mon
terotondótól kb. 1 km-re, észak-keletre ért földet. Egyedül az Engelhardt 
főhadnagy vezette 8° század landolt a kijelölt helyen, Monterotondótól 
kevesebb, mint 1 km-re, a Monterotondo és Mentana közötti úton. Elle

125 Monelli, 1963.
126 Miután az olaszok nyílt várossá nyilvánították Rómát, ide költöztették a szárazföldi 

vezérkart. Ez viszont 8-án este titokban visszaköltözött Rómába. A várat 1730 ember, 
vagyis a 2° carabinieri alegység, a 9° vegyes gránátos század, az „A” gépesített tuné
ziai zászlóalj 2° százada, a Vezérkar főparancsnokságának kiképző százada, az DI1P 
páncélelhárító vegyes tüzérosztály, a 481° páncélelhárító zászlóalj, és a XXXI0 mű
szaki aknamentesítő század védte. Torsiello, 1975.
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nük vonult a „Piave” hadosztály és Montezemolo ezredes utasítására egy 
PAI zászlóalj. A „Re” hadosztály 2° lövészezredének a parancsnoki száza
da Rómába tartva éppen Monterotondón vonult keresztül, amikor bele
csöppent a harci tevékenységbe. Harcok folytak Monterotondóban, 
Mentanában, a Marciliana repülőterén és az Osteria dél Grillónál, vagyis 
a Teverén áthaladó híd és az ezt őrző „Piave” támpont mellett. 14 órára 
az utóbbi védőit felszabadították, Mentanából egy carabinieri hadnagy 
vezetésével a lakosok verték ki a németeket, és a vár védőinek köszönhe
tően 18 órára, amire Gericke bejutott a várba, nem talált semmit, és őt 
magát is körülfogták a felmentők. A németek tárgyalni kezdtek, és csak 
azután jöttek ki a várból, amikor Rómát nyílt várossá nyilvánították, va
lamint a német erők felülkerekedtek a római védelmen.127 128 A csata köz
ben, 12 órakor Tabellini személyesen Calvi di Bergolótól kapta meg an
nak a parancsnak a megerősítését, amit már 5 órakor telefonon közöltek 
vele (de akkor nem hajtotta végre), és így az 57° lövészezred két zászló- 
alja kivételével, amelyek tovább folytatták a harcokat, a hadosztály elin
dult, és estére oda is ért Marcellina és San Polo dei Cavalieri közé. 
15 órakor az „Ariete” is kapott egy parancsot, hogy immár a teljes had
osztálynak Tivoli mellé kell vonulni. Egy bombatámadás és az utak zsú
foltsága miatt csak szeptember 10-én hajnalban értek oda. A németek 
nem zavarták a menetet, a parancsnok pedig, aki nem értette a parancs 
okát, ellenőrzése alá vonta mind az Aniene völgyét, mind a Rómába, a 
Valmontonéba és a Palestrinába vezető utakat. Északon a „Re” had
osztály egységei, és a „Sassari” egy része (34° tábori tüzér ezred 2° tüzér
osztálya, XII0 önjáró tüzérzászlóalj két százada és parancsnoksága) vette 
át a „Piave” és az „Ariete” helyét, így a védelem továbbra is eredménye
sen működött, és a 3° páncélgránátos hadosztály nem került közelebb 
Rómához.129

Miközben a harctéren aránylag rendben folytak az események, a pa
rancsnokságon teljes volt a felfordulás. Hajnalban eltűnt Carboni, és 
9.30-kor Salvi telefonált Caívinak, hogy vegye át a parancsnokságot, 
mint a legidősebb hadosztályparancsnok, Calvi nem ismerte a helyzetet, 
hiszen Carboni eltitkolt előle mindent, ami a hadtestet érintette, és ezért 
egy ideig vonakodott ettől, majd végül úgy döntött, hogyha Carboni nem 
kerül elő 16 óráig, akkor átveszi az irányítást. Avezzano felé ment volna

127 Monelli, 1963.; T orsiello, 1975. Int9 (2005. 01. 05.).
128 Monelli, 1963.
129 T orsiello, 1975.

127



a hadosztályokkal, feladva Rómát, de legalább megmentve a hadtestet, 
ezért is erősködött, hogy az „Ariéte” és „Piave” induljanak el Tivoli felé. 
Carboní 14 óra körül jelent meg, miután felderítést végzett, és ellenőriz
te, hogy Roatta hagyott-e neki valamit Tivoli és Arsoli környékén a cara- 
binieri állomásokon. Ez nem éppen egy tábornok feladata, de legalább 
visszatért. Carboni ellenezte Calvi tervét, ő inkább feladott volna min
dent és feloszlatta volna a hadtestet. Miközben Calvi és Carboni tárgyal
tak, megjelent a „Centauro” parancsnokságán egy Schacht nevű német 
százados. Kurt Student tábornok, a 11° ejtőernyős hadtest parancsnoka 
küldte, Kesselring tudtával, és egy fegyverletételi tervezetet ajánlott fel, 
miszerint, ha a „Centauro” leteszi a fegyvert, akkor mindenkit békében 
hazaengednek. Giaccone, aki fogadta, rögvest átküldte Calvihoz és 
Carbonihoz. Carboni bele is egyezett azzal a feltétellel, ha ezt kiterjesz
tik a CAM minden hadosztályára.130 Frascatiba küldték tárgyalni 
Giacconét, és Turini főhadnagyot tolmácsként. 20 órára értek oda, de 
mivel Student csak 21-kor érkezett meg, ekkor kezdtek el tárgyalni. Né
met részről Kesselring, Student és Siegfried Westphal, Kesselring vezér
kari főnöke vett részt a tárgyaláson. 10-én hajnalban, 1.00-kor végeztek, 
és a következőkben állapodtak meg:

-  Róma nyílt város, olasz parancsnoksága van, egy tüzérség nélküli 
hadosztály és a rendőrök védik, illetve látják el a rendfenntartási felada
tokat, a németek nem lépik át a város határát;

-  a többi hadosztály feloszlik, hadosztályonként szedik össze a fegyvert 
(ez pár napi időhúzást jelenhetett volna) és mindenki békében mehet haza;

-  a németek elfoglalják az EIAR-t, de a „Roma 2” rádióállomás olasz 
kézen marad, viszont a németek tovább üzemeltetik a követségüket és a 
Viminaléban (a Belügyminisztériumban) a német rádióállomást;

-  Ha szeptember 10-én 7 óráig nem fejeződnek be a harci cselekmé
nyek, a németek felrobbantják a vízvezetéket, és kímélet nélkül bombáz
zák a várost.

Giaccone kb. 4.30-ra ért vissza Tivoliba. Carboni elfogadta a feltétele
ket, de mindenképpen Calvira akarta ruházni a CAM parancsnokságét 
és a „Róma nyílt város kormányzója” tisztet, amibe természetesen Calvi 
nem ment bele. Ezután Carboni Cadornát akarta kinevezni a Tivoliban

130 Szeptember 9-én este már elterjedi a király, a Kormány, és a katonai felsővezetés 
szökésének a híre, illetve egyesek már tudtak a megkezdett tárgyalásokról is. Ez 
jelentősen csökkentette a csapatok harci morálját, és már 9-én elkezdődtek az első 
szökések. A dezertálások még nagyobbnak tüntették fel a várható katonai összeom
lást, és így felgyorsították a tárgyalásokat T oRsiellö, 1975.
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állomásozó erők élére,131 és azt hozta fel alternatívaként, hogyha a tár
gyalás sikertelen lenne, akkor vagy helyben ellenáll, vagy elvezeti az egy
ségeit Abruzzóba. Ez természetesen lehetetlen volt, mert az „Arietének” 
maximum 50 km-re volt elég az üzemanyaga. Carboni minden alkalom
mal azzal akarta megindokolni döntését, hogy őt keresik a németek és ha 
meg akarja menteni az életét, akkor el kell menekülnie. Végül Salvival 
telefonáltatott Calvinak, hogyha a tárgyalások zátonyra futnának, akkor 
tovább kell harcolni és Salvit Tabellinihez küldte, hogy térjen vissza Ró
mába. Egyedül a „Piavénak” voltak nagy üzemanyagkészletei és Tabellini 
éppen indult, hogy Abruzzóba vezesse a hadosztályát.

Giaccone szeptember 10-én 7 órára visszatért Kesselringhez, aki ki 
akarta egészíteni az egyezményt, miszerint egy német parancsnokságot 
is létrehoznak Rómában, ami viszont sértette volna a nyílt város jelleget. 
Ezt egy ultimátummal is kiegészítette, hogyha Giaccone 16 óráig nem 
hozza vissza aláírva a dokumentumot (Kesselring nevében azt már aláír
ta Westphal), akkor felrobbantják a vízvezetékeket és bombázzák a vá
rost. A megbeszélés 10 óráig tartott és 12-re érkezett Rómába, a Palazzo 
Caprarába, Carboni parancsnoki posztjára. Carboni ekkorra Rómába 
rendelte Calvit, de ő maga nem volt a helyén, ugyanis közben újra tá
madt egy ötlete.

Carboni reggel, miután megtette az utat Tivoli és Róma között, meg
jelent a Hadügyminisztériumban (Via XX Settembre és Via Firenze sar
ka). Ez szembe található a Palazzo Caprarával (Via XX Settembre 11). Itt 
találkozott Enrico Caviglia marsallal, aki teljesen véletlenül csöppent be
le a római eseményekbe,132 és éppen táviratot küldött a királynak, hogy 
ruházza fel ideiglenesen a miniszterelnöki hatalommal, mivel a katonai 
vezetés nincs a helyén.133 Caviglián kívül jelen volt még Antonio Sorice 
tábornok, a hadügyminiszter és Emilio De Bono marsall. Feltehetőleg

131 „Aricte" hadosztály, két század az érkező 18° bersaglieri ezredből, elszórt műszaki 
csapatok és Montesacróból Tivoliba kellett volna érnie az T  gyorstüzér ezrednek, de 
csak a parancsnok érkezett meg. Monellí, 1963.

132 Szeptember 8-án reggel érkezett Rómába feltehetőleg Ambrosio sugallatára, és ki
hallgatást kért III. Viktor Emánueltől. O ekkor még nem tudott a Fegyverletételről 
és szeptember 9-én reggelre adott időpontot. A marsaik 9 órakor telefonon figyel
meztették, hogy a Quirináléban (a király hivatalos rezidenciája) nincs senki. 
Caviglia, miután megállapította, hogy semmi sincs rendjén, és alig talált olyan kato
nai vezetőt, aki a helyén lett volna, kezébe vette az irányítást. Monellí, 1963,

133 Ezt csak 10-én reggel sikerült elküldeni a Tengerészeti Minisztériumból, a szöveget 
lásd Monelu, 1963. 340.
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Sorice és Cavíglia meggyőzte Carbonit a védekezés fontosságáról, aki ki
adta a következő parancsokat:

-  10.00-kor: A „Piave” hadosztály jöjjön Rómába és nyújtson segítsé
get a „Granatieriknek”;134

-  10.30-kor: a „Granatierik” mindenképpen tartsák a pozícióikat, és 
amint lehet, indítsanak ellentámadást. Minden Rómában lévő alakulat
nak támogatnia kell a „Granatieriket”;135

-  10.45-kor: az „Ariete” a 18° bersaglieri RECO-val megerősítve küld
jön egy gyorsmozgású hadoszlopot a „Granatierik” segítségére. Ennek 
ketté kell válnia. Az egyik rész, Alessi ezredes vezetésével, a délről táma
dó németeket támadja hátba, a másik Dardano Fenulli tábornok, az 
„Ariete” parancsnok-helyettese vezetésével pedig a 2° ejtőernyős hadosz
tály oldalát támadja. A két oszlop a via Appia Antica és Capannelle136 
környékén járt, és már majdnem harcérintkezésbe került az ellenséggel, 
amikor kihirdették a fegyverletételt.137

Közben a Porta San Paolo mentén gyülekeztek és harcoltak polgárok, 
és a „Granatieri di Sardegna” hadosztály az alábbi erősítésekkel:

-  a „Sassari” hadosztályból a 151° lövészezred 1° és 11° zászlóalja, a 
152° lövészezred III0 zászlóalja, a XII° önjáró tüzérzászlóalj 2 százada, a 
XIF aknavető zászlóalj egy százada, a 34° tábori tüzér ezredből egy tü
zérosztály, és az V° műszaki romboló zászlóalj;

-  az „Arietéből” a „Montebello” lándzsás ezred és egy 105/25-ös önjá
ró tüzérosztály;

-  XV° tartalékos tiszt képző iskolazászlóalj;
-  egy PAI zászlóalj;
-  egy carabinieri iskolazászlóalj és egy „Pastrengo" gyalogos század;
-  egy századnyi ejtőernyős;
-  a „Genova Cavalleria” keret alegységéből egy gyalogos század;
-  a 4° harckocsi ezred keret egységéből egy kiképzés alatt álló zászlóalj;
-  a tunéziai rohamzászlóaljból a 3° század;
-  a 2° bersaglieri ezred keret alegységéből egy kiképzés alatt álló század.138

134 A „Granatierik" és a németek között szeptember 10-én 7.30-kor érvénybe lépett a 
tűzszünet, de ezt a németek 8 órakor felrúgták. A „Granatierik” ekkor kénytelenek 
voltak visszavonulni a Ponté della Magliana mögé, a Garbatella -  San Paolo fuori le 
Mura bazilika vonaláig.

135 Monelli, 1963.
136 Ma már beépült a városba, egy út és egy ügető viseli a nevét.
137 Torsiello, 1975.
138 Torsiello, 1975.
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A fegyverszünet hírére a csapatok visszavonultak. Az elhagyott fegyve
rekkel a polgárok késő estig folytatták a harcot.

Carboni ezeket a parancsokat nem a Hadügyminisztériumból, és nem 
is a Palazzo Caprarából adta, hanem egy Piazza déllé Muse-i magánla
kásból. Itt, Róma egyik legészakibb pontján (a Villa Ada és a Villa Glori 
között, a Tevere mellett), titokban állítottak fel a parancsnokságát. Salvi, 
nem találva Carbonit a parancsnokságon (Palazzo Caprara), úgy gondol
ta, hogy Carboni nem akarja tovább irányítani a dolgokat és maga is ki
adta a saját parancsait. Cadornával egyet értve az egész „Ariete” hadosz
tályt a gyorsmozgású hadoszlop után küldte, illetve a „Re” hadosztály 
maradék egységeinek adta a feladatot, hogy védjék a via Trionfalét és a 
via Cassiát, illetve a „Sassarinak”, hogy küldjön ki egy őijáratot a Piazza 
dél Popolóra, mert a hírek szerint ezt elfoglalták a németek. Csak 16.30- 
kor szűnt meg ez a kettős helyzet, mert ekkor Gola százados (Carboni 
egyik állandó kísérője) telefonált Salvinak, hogy Carboni Cadornára ru
házza a parancsnokságot.

Giaccone 12.00-kor érkezett Rómába, a Palazzo Caprarába, de nem 
találta Carbonit. Elérte telefonon, de Carboni nem egyezett bele a mó
dosításokba. Giaccone ezt írásos parancs formájában kérte, erre Carboni 
átirányította Soricéhez. O a Hadügyminisztériumban volt. Sorice nem ír
ta alá a fegyverletételt, és továbbküldte Giacconét Cavigliához, aki egy is
merősénél szállt meg. Caviglia sem írhatta alá a fegyverletételt, mert a 
királv válasza nem érkezett meg, és így nem rendelkezett felhatalmazás
sal, 9 ezért az időközben megérkezett Calvi és Montezemolo ezredes 
társaságában Giaccone visszament a Hadügyminisztériumba. 14 órára 
előkerült Carboni is, aki Soricével együtt nem bízott a németekben, de 
muszáj volt aláírni a fegyverletételt, mert ha haboztak volna, a helyzet 
csak rosszabbodhatott. Persze senki sem akarta aláírni (Giaccone olvasta 
a szöveget, rajta kívül Calvi, Sorice és Carboni volt jelen), végül Giaccone 
kijelentette, hogyha parancsot kap, alánja Calvi nevében, ahogy tette 
Westphal Kesselring helyett. „Róma nyílt város” kormányzója végül 
Calvi lett, aki úgy fogadta el a kinevezést, mintha parancsba kapta volna.

Giaccone 15.30 kor indult el Frascatiba az aláírt dokumentummal, 
Róma kormányzójának nevével és egy „Róma nyílt város” határait muta
tó térképpel, de csak 16.30-ra ért oda, mert az utak zsúfoltak voltak, és 
a németek feltartották. 16.15-kor már felszállt Viterbóból az első bombá- 139

139 Ezt csak szeptember 10-én 14.10-kor küldték el és soha nem érkezett meg. A szöve
get lásd Monelli, 1963. 346.
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zó század és a másik kettő a felszállásra készült; WestphaLnak az utolsó 
pillanatban sikerük visszarendelnie a gépeket.

Később Montezemolo (Carboni új törzsfőnöke, aki Salvi leváltása után 
foglalta el ezt a beosztást) megmagyarázta a kapituláció pontjait a had
osztályparancsnokok törzsfőnökeinek, ahogy Giaccone a hadosztálypa
rancsnokoknak. Mivel nem pontosították, hogy milyen gyorsan kell átad
ni a fegyvereket, ezt kellett húzni-halasztani, hátha bekövetkezik még 
egy közeli szövetséges partraszállás. Tabellini 16.30-kor úgy döntött, 
hogy nem hajlandó feláldozni a hadosztályát, és elindult Pugiiába, a szö
vetségesekhez. Ő 18.00-kor kapta parancsba, hogy forduljon vissza, mert 
a „Piavét” jelölték arra, hogy védje Rómát. Csak akkor volt hajlandó visz- 
szafordulni, amikor Calvi -  aki időközben Frascatiban részleteiben is 
pontosította a kapitulációt -  garantálta, hogy a hadosztály nem kerül né
met parancsnokság alá. A 108° bersaglieri század előőrsként a Piazza 
Vescovión, vagyis Róma akkori határán meglepett és szétszórt egy német 
fosztogató bandát, de a hadosztály csak szeptember 11-én vonult be a 
városba.140 141

Róma „nyílt” város

„Róma nyílt város” parancsnoksága szeptember 11-én reggel berendez
kedett a Hadügyminisztériumban. A német csapatok szabadon mozogtak 
a városban és fosztogattak, és néhol a fegyverüket átadó katonákat is 
megtámadták. Kifosztották a Villa Savoiát és a minisztériumok pénztára
it, lefoglalták a szállítóeszközöket és megtámadták a Rómába élelmiszert 
szállító járműveket. Herbert Kappler SS-őrnagy142 az ejtőernyősökkel 
elfoglalta a Viminalét, de a Külügyminisztériumban a miniszter szekré
nyét már üresen találta. Kiszabadították a politikai foglyokat a Boccea 
erődből és a Regina Coeli börtönből. Ettől függetlenül Calvi megpróbál
ta megőrizni legalább a látszatát, hogy Róma szabad. Montezemolo ez
redest kinevezte a civil ügyek felelősévé, Soricét tanácsadóként tartotta

140 A „Lupi di Toscana” hadosztály ezt annyira jól csinálta, hogy amikor szeptember l i 
án német ejtőernyősök megtámadták a parancsnokságot, visszaverték őket, és így 
nem sikerült rögtön kierőszakolni a fegyverek átadását. Tor.siei.lo, 1975.

141 Monelli, 1963.
142 Mussolini tartózkodási helyének kinyomozásáért és kiszabadításáért léptették elő ké

sőbb alezredessé. Katz, 2003.
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maga mellett, Senise maradt a rendőrség élén, aminek a parancsnoksá
gát Maraffa tábornok, a PAI alapítója vette át.

A „Piave” állományát, amely a Borghese Parkban állomásozott, lecsök
kentették három zászlóaljra, és feloszlatták a tüzér ezredét. Ettől függet
lenül elég agresszív maradt a németekkel szemben, mert azonnal reagált 
a támadásokra. Szeptember 12-én délután a Via Venetón egy német pán
célozott jármű lőtt a „Piave” parancsnoki járművére. Azonnal elindult 
egy motorkerékpáros csoport, és amikor megláttak az Exelsior hotel 
előtt (Via Veneto és Via Ludovisi sarka) egy német páncélozott járművet, 
kilőtték, megölve benne a három utast. 12-én este a Porta Pincianánál 
harc bontakozott ki a „Piave” őrei és a németek között, mindkét oldalon 
veszteségeket okozva. Végül elkezdődtek a szökések, egyes századok 
80%-a dezertált, a lövészezred létszáma 70-50% közé csökkent. Ennek a 
megakadályozására 19-én átköltöztették a hadosztályt a Via Asmara és 
Corso Triste sarkán álló Liceo Classico „Giulio Cesare” épületébe, ahol 
befejeződött a dezertálási hullám.

Szeptember 11-én ült össze másodszor a minisztertanács (az első alka
lom 10-én délután volt), amin Guariglia elnöklete alatt eldöntötték, hogy 
a miniszterek maradjanak a helyükön a hétköznapi ügyes-bajos dolgok 
elintézésére. Viszont Kesselring 13-ai rendelete alapján csak a nem poli
tikai miniszterek maradtak hatalmon. Galvi ekkor Guariglia példáját kö
vetve -  aki már a főtitkárára,143 Rossóra bízta a minisztériumot -  minden 
minisztérium élére komisszárokat nevezett ki, mivel „la presente condi- 
zione non consente il normale svolgimento dell'attivita politica da parte dei 
ministeri". 144

Nem sokan tudtak arról, hogy Taylor dandártábornok véglegesen le
mondta a szövetséges partraszállást, és arról sem tudhattak a rómaiak, 
hogy a salemói partraszállást nem követte átütő siker, mert többen is re
ménykedtek még abban, hogy megjelenik a szövetséges hadsereg és fel
szabadítja Rómát.

Szeptember 12-én kiszabadult Mussolini, és újra kezdtek előjönni a fe- 
keteingesek, Az MVSN tagjai felvonultak (bár többeket fenyegetésekkel 
vettek rá erre), de csak a főbb utakon, mert máshol megverték őket. 
Egyes fasiszták afrikai harcosok egyenruhájában a 4° harckocsi ezred

143 Államtitkár szintű beosztás, általában az adminisztratív vagy az igazgatási területért 
felelős.

144 „a jelen helyzet nem teszi lehetővé a minisztériumok részéről a politikai tevékenységek 
normális végzését” Monelu, 1963. 375.
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raktárából elloptak három M 13-as harckocsit, és le-fel vonultak a Piazza 
Venezián és a Viale dél Corsón, amíg ki nem fogyott az üzemanyag. A 
rendőrségnek parancsba adták a fasiszták lefegyverzését, de a németek 
ezt egy Berlinből érkező parancsra hivatkozva megakadályozták. 17-én 
délután megérkezett Pavolini is, akinek szintén Berlinből jövő parancsra 
közölni kellett az újságokban és a rádióban a beszédét.

Még aznap Kesselring megparancsolta, hogy adjanak neki 6000 ró
mait munkaszolgálatosnak cserébe azért a 6 német katonáért, akiket 
még 10-én meggyilkoltak egy kórházban. Calvi rögtön vizsgálatot ren
delt el, amelyben kiderítették -  és a bizottságnak két német tagja is volt

hogy a németeket szabályos harcban ölték meg. Ettől függetlenül a né
metek továbbra is követelték a 6000 embert. Calvi nem egyezett bele, és 
egy lista élére felírta a maga és Montezemolo nevét, hogyha túszokat 
akarnak, akkor kezdjék velük. Erre a németek csöndben maradtak. Ter
mészetesen a Calviról alkotott képhez hozzátartozik az is, hogy sorban 
megerősítette a sajátjaival is a németek olasz katonák lefegyverzését cél
zó felhívásait.

Szeptember 18-án a nyílt város kormányzóságára hivatták Vincenzo 
Azzolinit, a Banca d’Italia igazgatóját, és figyelmeztették, hogy a néme
tek a következő nap el fogják szállítani a bank értékeit egy északi város
ba. Megparancsolták neki, hogy rablást színlelve helyezze biztonságba a 
nemesfém és a devizakészletet. Azzolini ettől függetlenül két nap múlva 
jelentette, hogy az egész készletet át kellett adnia a németeknek, akik 
úgyis ismerték a pontos összeget (1 milliárd valutákban és 2 milliárd 
aranyban,145 illetve az albán pénz pénznyomó lemeze).

Szeptember 20-án egy újabb ultimátum érkezett, amely 6000 munka
szolgálatost követelt, mert az előző este megtámadták a német követsé
get. Az olasz vizsgálat megállapította, hogy a követséget146 őrző ideges 
katonák egy motorkerékpár durrogását vélték gépfegyversorozatnak, és 
ezért lövöldöztek negyed órán keresztül. A követeléseket ezután annyi
ban hagyták a németek.

21-én a nyílt város parancsnoksága figyelmeztette a „Piave” parancs
nokságát, hogy a németek túszul akarják ejteni a hadosztály egyes egysé
geit, mivel nem tartották be a 10-ei fegyverszünet pár pontját. Tabellini 
beszélt Stahellel, aki megnyugtatta, hogy nincs alapja a hírnek.

145 Ez kb. 110 tonna aranyat jelentett. Katz, 2003.
146 Villa Wolkonsky.
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23-án Stahel bejelentette, hogy 11.30-kor meg szeretné látogatni 
Calvit, és Örülne, ha Tabellini is jelen lenne. Két századnyi ejtőernyőssel 
érkezett, akik lezárták a Via XX Settembrét, és a környező mellékutcá
kat. A katonák automata ismétlőpuskával a kezükben kisérték fel Stahelt 
az első emeletre, ahol felszólította Calvit, aki éppen Montezemolóval 
volt, hogy csatlakozzon az új kormányhoz, amelynek a megalakulását 
13.00-kor fogják majd bemondani a rádióba. Calvi nemmel válaszolt, le
mondott a nyílt város kormányzója tisztségről,147 és engedélyt kért, hogy 
elmehessen. Erre Stahel letartóztatta, ahogy Tabellinit is, aki a szomszéd 
szobában ugyanúgy válaszolt. Stahel elment, de a folyosókon ottmarad
tak a fegyveres őrök. Egyedül Montezemolónak sikerült, elöljárója bele
egyezésével, civil ruhát öltve elmenekülni, hogy utána a fegyveres ellen
állás vezetése közben elfogják, és kivégezzék a Főssé Ardeatine sok áldo
zatával együtt. Nem sokkal később őrizetbe vették Calvit,148 Maraffát és 
Tabellinit, illetve ugyanekkor harckocsik, SS-osztagok és ejtőernyősök 
vették kőiül a Viminalét, és letartóztatták Senisét.

Időközben könnyű harckocsikkal és ágyúkkal felfegyverzett németek 
vették körül a „Piave” laktanyáit. Repülők szálltak el a házak felett, a kör
nyező házak ablakaiban helyezték el a fegyvereseket, és kérték a lefegyver
zést. A „Piave” tisztjei a menzán ebédeltek, a parancsnok és a törzsfőnöke 
nem voltak jelen. Az ellenállni akaró katonákat is meggyőzték a tisztek, 
hogy jobb nyugton maradni. Akik tudtak, elmenekültek.149 A németek egy 
szobába zárták a tiszteket és megmutatták nekik a következő parancsot: 

„Governo Nazionale. II capo dél Governo. Roma 23 settembre 43. 
Oggi 23 settembre 1943 XXI il Duce ha costituito ufficialmente il nuovo 
governo assumendone la presidenza e delegandone le funzioni. In tale 
qualita do ordine alla divisione Piave di deporre le armi e di consegnarle 
allé autorita germaniche. La divisione si reckera in altra localita in 
direzione nord, in attesa di ulteriori disposizioni. Per il capo dél governo, il 
ministro designato alla firma, Pavolini” 150

147 A németek helyette Menotti Cheli ezredest nevezték ki „Róma nyílt város” katonai 
és civil felelősévé, akit később Domenico Chirieleisqn tábornok váltott fel. Monelli, 
1963.

148 Calvi később házi őrizetbe került, és sikerült Svájcba szöknie. Katz, 2003.
149 Monelli, 1963.
150 „Nemzeti Kormány. A Kormányfő. 1943. szeptember 23. Ma, 1943. XXI [a fasiszta idő

számítás 1922-től kezdődött] szeptember 23-án a Duce hivatalosan megalkotta az új 
kormányt, magára vállalva az elnökséget és delegálva a funkcióit. Ezen a jogon meg
parancsolom a Piave hadosztálynak, hogy tegye le a fegyvert és adja át azt a német 
hatóságoknak. A hadosztály további rendelkezésekre várva északra, egy másik helyre 
fog menni. A kormányfő nevében, az aláírásra felhatalmazott miniszter, Pavolini." 
Monelli, 1963. 381.



A németek tehát addig húzták az időt, amíg kiszabadult Mussolini, és 
megalakult az új fasiszta kormány. Időközben pedig sikerült összegyűjte
ni a fegyverek egy részét, nem úgy, mint északon, ahol Rommel mere
vebben tartatta be a németországi utasításokat, mint Kesselring, és sok 
fegyvert sikerült elrejteni, hogy majd újra felhasználják a partizánok. A 
papíron még „nyílt város” véglegesen német kézre került. 51 Természe
tesen -  most már saját érdekükből -  a megszállók is el akarták ismertet
ni a szövetségesekkel a „nyílt város” címet. Ezen törekvésüknek volt kö
szönhető az is, hogy az új fasiszta állam központja nem lehetett Róma. 
Mussolininek és a köztársaságiaknak többek között ezért is kellett Eszak- 
Olaszországban elhelyezni a minisztériumokat (nem mindet).151 152 Igaz, a 
németek nem jártak sikerrel, hiszen valójában ők sem akarták kivonni 
katonáikat és parancsnokságaikat a városból, ezek hiányában pedig a 
szövetségesek sem voltak hajlandók lépni.

Róma ezzel a támadással túlélte az utolsó igazán komoly hadiese
ményt, habár a légitámadások ettől függetlenül napirenden voltak. A vá
ros közelében folyó heves harcok ellenére 1944. június 4-én a németek 
nem fejtettek ki ellenállást, hanem egyszerűen kiürítették Rómát.

A német megszállás és a római Ellenállás

Róma távol esett a fronttól, de továbbra is ki volt téve légitámadásoknak. 
Az 1943. augusztus 14-ei nyilatkozatra senki sem válaszolt pozitívan, de 
1943. szeptember 23-ig nem állt érdekében senkinek sem komoly kárt 
okozni az „Örök” Városban. Ettől függetlenül a fenyegetések csak úgy 
„repkedtek”, hiszen egy komoly légitámadást nem lehetett volna meg
akadályozni olasz részről, és ezt alaposan kihasználták mind szövetsége
sek, mind németek. A szeptember 23-ai fordulatnak köszönhetően meg
változott a város értéke a szövetségesek szemében. Az immár szövetséges 
olasz kormány -  bár egy ideig még nem kapták meg ezt a jelzőt -  elhagy
ta Rómát, és így csak a Vatikán szorult kíméletre. A németek meglehető
sen nyíltan használták Róma vasúti csomópontjait csapat- és lőszerszállí

151 Monelli, 1963,
152 1943. szeptember 27-én Rocca della Camminatéban, az első ülés után a salöi kor

mány kiadott egy kommünikét, amelyben ez állt Rómával kapcsolatban: „ R ó m á t  n y í l t  
v á r o s s á  n y i l v á n í t o t t á k ,  a  k o r m á n y  s z é k h e ly é t  a  f e g y v e r e s  e r ő k  f ő h a d i s z á l l á s a  k ö z e lé b e n  
m á s  h e ly e n  j e l ö l i k  k i . ” (Ormos, 2000. 559. o., az idézet forrása: Mussolini 
1959-1980, XXXII. 205.)
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tásra, és nappal a fokozódó szövetséges légi fölény kivédésére a város 
központjában, a fás utcákon, álcázva parkoltak a legkülönfélébb szállít
mányok és járműveket, így könnyen érthető, hogy a római vasutak és 
utak hamar visszakerültek a megsemmisítendő objektumok listájára. Né
met katonák állomásoztak Rómában, és a főparancsnokságot a Corso 
d'Italián állították fel. Ezen kívül volt még egy szállítóparancsnokság is a 
Via Sistinán.153 Nem csak a németek, hanem a saloi Köztársaság is Ró
mába telepített számos katonai létesítményt: az összes háborúval kapcso
latos hivatal154 itt székelt, ahogy számos hadianyag gyár is a városban 
maradt.155

Természetesen a Vatikánban senki sem számított agresszióra, hiszen 
ez az egész katolikus világ felháborodását vonta volna maga után. Ekkor 
jött a meglepetés: az egyik korai bevetés során a Vatikánváros is kapott 
találatokat. Egy rejtélyes gép két-három alkalommal elszállt Róma felett, 
és vaktában szabadult meg a terhétől. 1943. november 5-én a Vatikán fe
lett repült és 4 bombát dobott le. Eltalált több épületet, köztük a vatiká
ni vasútállomást, és az egyik közelben felrobbant bomba légnyomásának 
következtében a Bazilika abszidján kitörtek az üvegablakok. Súlyos sze
mélyi kár nem esett. A propaganda rögtön a szövetségesek ellen fordult 
(amint a vatikáni vizsgálat megállapította, angol gyártmányú bombákat 
használtak, de ezeket akár a németek vagy az olaszok is ledobhatták), és 
a fasiszták fellengzős szövegekkel akarták a szövetségesek ellen kelteni a 
hangulatot, viszont kiderült, hogy nincs benne az akcióban sem a szövet
ségesek, sem a németek keze, A gépet egy Parmeggini nevű őrmester ve
zette, Viterbóból szállt fel, és a fasiszta párt szélsőséges vonulatának, le
het, hogy magának Farinaccinak a parancsára cselekedett.156 Még egy 
alkalommal szenvedett kárt a Vatikán. 1944. március 1-jén alkonyaikor 
egy repülő hat kis bombát dobott le a Porta Cavalleggeri környékén. 
Ezekből négy a Vatikán három extraterritoriális épületéből kettőt talált 
el, míg a maradék kettő a harmadik területen kívüli épületnél, az Inkvi
zíció palotájánál ért földet. A levegőbe került törmelékek még a Vatikán
ban is károkat okoztak, és egy ember meghalt. Most tényleg az angolok 
voltak a hibásak, mivel a pilóta eltévedt a rossz időben, de a háború vé
géig London tagadta a felelősségét.157 Ezeken a rejtélyes támadáson kí

153 T revelyan, 1982.
154 Pl.: a Hadügyminisztérium, és a Vezérkar, de Simoné, 1993.
155 Pl.: a via Etrurián lévő lőszergyár, vagy a via Flaminlai gyutacsgyár. de Simoné, 1993.
156 Monelli, 1963. 388. o.; Blet, 2004.; Katz, 2003.
157 Katz, 2003.
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vül még több alkalommal dobtak bombát a városra, néha még a bomba
riadó sem szólalt meg. 1943. szeptember 16-ától, amikor pár Marauder 
a Wehrmacht autókonvoját támadta a Via della Maglianán, 1944. június 
3-áig, amikor 18 Mitchell a Casilinán kifelé tartó német járműveket tá
madta, 51 alkalommal érte légitámadás Rómát. Főleg a vasút és a jelen
tősebb utak voltak a célpontok, de az 1944. február 14-ei, és 16-ai, a már
cius 3-ai, 7-ei, 8-ai, 14-ei és 18-ai súlyos veszteségeket okozott a polgári 
lakosság körében is. A március 14-ei volt a nyári támadások után a har
madik legsúlyosabb bombázás, amit Róma elszenvedett. Ekkor négy hul
lában támadott 80 B-17-es, és 64 B-24-es, Lightning kísérettel. Az első 
hullám bombázói pár másodperccel 11 óra előtt dobta le a bombáit a 
Tiburtina állomásra, de az első két hullám eltalálta a Nomentano, az 
Italia és a Prenestino negyedeket is. A harmadik és a negyedik hullám 
12.30-kor a San Lorenzo és Tuscolanai pályaudvarra célzott, de károk 
keletkeztek a Tiburtino és a Tuscolano negyedekben is. Két bomba a 
veranói temetőbe esett, illetve egy másik megölte Virginio Gayda-t, a fa
siszta újságírás egyik nagy képviselőjét, a Giornale d’Italia igazgatóját. 
Aznap összesen 309 tonna robbanóanyagot dobtak a városra.158 A szö
vetségesek többször követtek el alapos hibát. 1944. március 19-én lebom
bázták a Nomentano negyedet, illetve a Poliklinikát. A bombázást maguk 
a németek rendelték meg, mert megfejtették az ellenállók és a szövetsé
gesek közötti kódot, és írtak egy hamis üzenetet, amelyben a Poliklinikát 
nagy háborús raktárnak tüntették fel. Persze utána nem késlekedtek a 
szövetségesek nyakába varrni a felelősséget.159 Mivel számtalanszor egy
házi épületek is károkat szenvedtek a légi támadások során, a Vatikán és 
a szövetségesek viszonya a bombázás kérdésében cseppet sem volt békés
nek mondható.160

1943, szeptember 9-én nemcsak a római harcok zajlottak, hanem ek
kor született az olasz fegyveres Ellenállás is. Ahogy a korai Ellenállás, így 
ez sem lett egységes, és már korán meg lehetett figyelni a milánói és a 
római, vagyis az északi és a déli szervezkedés közötti különbséget. A fő
városban főleg a vezető értelmiségiek és a politikai elit szervezkedet. 
Minden apró ellenállásra alkalmas fórumot kihasználtak, akár a királlyal 
is szövetkeztek és körük rendkívül zárt volt. Északon a fejlett ipari váro
sokban főleg a tömegek azonnali megmozgatása és a közveden beavat
kozás volt a cél. Mindemellett a közös célok összefogták őket, habár tu
158 de Simoné, 1993.
159 Blet, 2004.-, Int5 (2004. 10. 24.)
160 Katz, 2003.
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datában voltak a különbségeknek. A tömegek politikai aktiválása már 
1943 első felében elkezdődött, de az északi munkások sztrájkjai még 
nem jelentettek igazi erőt, csak lehetőségeket. A szervezés ekkor még 
nem volt megfelelő és többek között ezért is maradt ki a nép a július 25- 
ei eseményekből.161

Rómában Ivanoe Bonomi és Bartolomeo Ruini szeptember 9-én 9 
órakor megtudta, hogy a királyi család, a kormány és a katonai fel
sővezetés elmenekült, így Bonomi (független), Ruini (PDL), Giovarmi 
Persico (PDL), Giorgio Amendola (PCI), Mauro Scoccimarro (PCI), 
Giovanni Roveda (PCI), Alcide De Gasperí (DC), Giovanni Gronchi 
(DC), Giuseppe Spataro (DC), Alessandro Casati (PL), Antonio Calvi 
(PL, Manlio Brosiót helyettesítette), Leone Cattani (PL), Giuseppe 
Romita (PSIUP), Pietro Nenni (PSIUP), Mario Zagari (PSIUP, Sandro 
Pertinit helyettesítette), Sergio Fenoaltea (Pd’A), Ugo Lamalfa (Pd’A) és 
Riccardo Bauer (Pd'A), nélkülük alapították meg 14:30-kor egy via Addai 
lakásban francia mintára az első CLN-t.162 Egyedül a PRI tagjai tartották 
távol magukat a CLN-től, mert semmilyen közösséget sem akartak vállal
ni a Savoiákkal.163 A CLN felépítése különbözött északon és délen (ide 
tartozott Róma is). Az északi CLN résztvevői a kommunisták (PCI), a szo
cialisták (PSIUP), a liberálisok (PL), a kereszténydemokraták (DC) és az 
Akciópárt (Pd’A) volt. Délen ehhez hozzáadódott a PDL, Bonomi és 
Ruini pártja. A fegyveres ellenállás jogi értelemben csak 1943. október 
13-ától kezdődött, mert ekkor lépett érvénybe Olaszország hadüzenete 
Németországgal szemben.164 Ettől kezdve Olaszországot a szövetségesek 
együtt harcoló félnek ismerték el. Először a kommunisták szervezték 
meg a fegyveres ellenállást, és Milanóban megalakították a Garibaldi ala
kulatok főparancsnokságát. Az ellenállók GAP-okba165 és SAP-okba tö
mörültek. Rómában a CLN nyolc részre osztotta a várost, amiből a ne
gyedik felelt meg a városközpontnak. Itt alakultak meg a Központi GAP- 
ok,166 amelyek közvetlenül a Giunta motorétól167 függtek. A Giunta

161 Quazza, 1966.
162 Az alapító szöveget lásd Battaglia, 1976. 42-43.; Int16 (2005. 2. 6.).
163 Deizell, 1961.
164 1943. október 11-én, a madridi nagyköveten keresztül juttatták el a németeknek. 

Battaglia, 1976.
165 Az első GAP-ot 1943. nyarán alapította Olaszországban Mario Lizzero, követve az 

1943. július 25-ei padovai PCI gyűlés határozatait. Battaglia, 1976. 66.
166 Négy kis létszámú, 3-6 fős egységre oszlottak. Katz, 2003.
167 Katonai tanács. Katz, 2003. 99.
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militarét Riccardo Bauer (Pd’A), Sandro Pertini (PSIUP)168 és Giorgio 
Amendola (PCI) irányította, bár a CLN mind a hat pártja képviselve volt. 
Különben a CLN-ben is a baloldali pártok (PCI, PSIUP, Pd'A) koalíciója 
volt a meghatározó. A Pd’A partizánjait a „Comitato Militare”169 fogta 
össze, míg a szocialisták szervezetét Brigate Matteottínak1'70 hívták. Az 
utóbbi nagy fontosságra tett szert szerteágazó és jól működő kémhálóza- 
ta miatt. A CLN-en kívüli partizán szervezetek közül a legjelentősebb a 
FMCR volt, míg Róma külső kerületeiben és környékén működött a 
„Movimento comunista d’Italia”, 171 vagy közismertebb nevén a „Bandiéra 
Rossa”.172

Róma után a többi nagyvárosban is megalakultak a regionális CLN- 
ek, de súlyos belső konfliktusok osztották meg őket. Északon a milánói 
CLN határozati javaslata nem nagyon feszengette a Badoglióhoz fűződő 
viszonyt, mivel nem akarta elmélyíteni a szakadékot a királypárti tisztek 
és az antifasiszták között. Rómában a király lemondását és egy rendkívü
li kormány kinevezését követelték,173 délen pedig Viktor Emánuel le
mondását az unokája javára és egy Régensség felállítását. Az utóbbit 
támogatta Benedetto Croce, Badoglio és az angolok is, mivel a király sze
mélyének a feláldozásával próbálták átmenteni a monarchiát.174 Ez a 
belső megosztottság jellemezte a bari kongresszus (1944. január 23-29.) 
vitáit is. A király személye körüli ellentétek akkor csendesedtek le, ami
kor 1943. március 19-én III. Viktor Emánuel bejelentette a Miniszterta
nácsnak, hogy amint felszabadul Róma, fiát, Umbertót, kinevezi helytar
tónak. A többi probléma viszont csak 1944. április 10-én évült el, amikor 
Palmiro Togliatti, a PCI főtitkára bejelentette, hogy a kommunisták ké
szek belépni a Radoglio-kormányba. Ez volt a salemói fordulat.175 A 
Badoglio-Togliatti-kormány 1944. április 21-én alakult meg (Togliatti, 
Croce és Carlo Sforza tárca nélküli miniszterként vett részt benne), és így 
a mérsékelt irányzat erősödött meg.176

168 Giuliano Vassali helyettesítette, 6 volt a Brigate Matteotti parancsnoka. Katz, 2003.
169 Katonai Bizottság. Katz, 2003. 99.
170 Matteotti Brigádok. Katz, 2003. 99.
171 Olasz Kommunista Mozgalom.
172 Vörös Zászló.
173 A kereszténydemokrata Gronchi napirendjét 1943. október 16-án, három nappal a 

németek elleni hadüzenet beállta után fogadta el a római CLN. Quazza, 1963.
174 Battaglta, 1976. 54.
175 Katz, 1974.
176 T revelyan, 1968.
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A déli CLN-ek nem bírták hosszasan kiaknázni a népi támogatást, Ró
mában és környékén a politikai és katonai vezetés nem volt jól összehan
golva, így nem volt lehetőség nagyobb méretű harci cselekmények meg
szervezésére és irányítására, 7 Észak és Közép-Olaszországban viszont 
az irányítás aránylag hamar összefonódott. Rómában erős volt a széthú
zás a pártok között és ezért is Bonomi, akit egyhangúan választottak a ró
mai CLN élére, 1944. március 23-án lemondott az elnökségről. A három 
baloldali párt szövetkezett a CLN-en belül, de a Togliatti féle nyilatkozat 
után, 1944. április 16-án már csak egy tiltakozásra futotta az erejükből. 
Újra megerősödött a római CLN-ben a mérsékelt irányzat és Bonomi 
május 5-én vissza is vonta a lemondását.

A fővárosban az ellenállás sokszor csak a propagandában és a szabotá
zsokban, illetve a kémkedésben nyilvánult meg. Számos vezető személyi
ség -  bár németellenes volt -  félve attól, hogy az alsóbb néprétegek túl
ságosan erős ellenállása a későbbi politikai megnyilvánulásukat is meg
erősítené, inkább egy kivárásos megoldáshoz folyamodott. Hasznos 
információkat játszottak át az ellenállóknak, de kompromisszumot kötöt
tek a németekkel, abban bízva, hogy majd a szövetségesek úgy is felsza
badítják őket. Ezért is az aktív ellenállók inkább az értelmiségiek (taná
rok, diákok), a katonák és a munkások köréből kerültek ki. A római 
társadalom összetétele sem támogatta a fegyveres megmozdulásokat, mi
vel a fővárosban nem volt nagyszámú könnyen aktiválható munkásréteg, 
hiszen a lakosság jelentős részét az államigazgatás foglalkoztatta. Ezek 
pedig inkább a kivárásos taktikát részesítették előnyben. A németek 
egyik válasza az ellenállóknak a fejadagok csökkentése volt,177 178 és így a ki
alakuló feketepiacokon a szegényebbek jóval nehezebb körülmények kö
zé kerültek. A másik pedig az éjszakai kijárási tilalom fokozatos előreho
zása volt. A via rasellai merénylet után ezt 17 órában állapították meg!179

177 A via rasellai támadásban 13 fő vett részt, és ez egy nagyszabású akciónak számított. 
Általában párban, vagy hármasával-négyesével bonyolították le a támadásokat. Katz, 
1974.; Int 17 (2005. 3. 24.)

178 Habár a fejadagok csökkentését büntetésként alkalmazták, az intézkedés csak a va
lósághoz való alkalmazkodást jelentette. Mivel a szövetséges bombázások gyakorla
tilag használhatatlanokká tették a vasutakat, az élelem is csak autókon volt szállítha
tó, ezek száma pedig egyre inkább fogyatkozott. Mind azért, mert a fronton volt rá
juk szükség, mind pedig azért, mert ezek a szállítmányok a szövetségesek kedvenc 
célpontjaivá váltak. A németek a vatikáni felségjeleket és a vörös keresztet is felfes
tették járműveikre, hogy védjék azokat, a szövetségesek pedig okulva ebből minden
re lőttek, ami mozgott, és nem kegyelmeztek sem a vatikáni autóknak, sem a vörös
keresztes járműnek álcázott német járműveknek. Katz, 2003.

179 Battaglia, 1976.
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A katonai ellenáJIást Montezemolo ezredes szervezte meg. A FMCR 
egy illegális információs hálózat volt, amely különféle partizán bandákat 
tömörített. Egy részüket volt katonákból és carabinierikből180 toboroz
ták. 1943. november közepétől kapcsolatban álltak Bolognával és Milá
nóval, és közvetve Bolognán keresztül Veronával, Velencével, Trevisóval, 
Bolzanóval, illetve Milánón keresztül Varesével. A FMCR, ha együtt is 
működött a Giunta militaréval, nem állt a legjobb viszonyban vele, és ne
hezen alkalmazkodott az összeesküvő életmódhoz. 1943. december 
10-én a brindisi kormány kinevezte Montezemolót vezérkari összekötő 
tisztnek az olasz katonai felsővezetés és minden vele együtt dolgozó föld
alatti szervezettel. Sok társát 1944. január 17-18-án letartóztatták, és 
többen lelték halálukat, köztük Montezemolo is a Főssé Ardeatina áldo
zatai között.181

A központi Gap eleinte kisebb robbantásokkal nyugtalanította a né
meteket, de lassan elkezdődtek a nagyobb horderejű támadások is. Az 
egyik legkorábbi német áldozat egy őrmester volt, akit december 17-én 
lőttek le a via XXIII Marzőn (ma via Bissolati). Táskájában vitte a római 
és Róma környéki német légvédelmi ütegek energiaellátásának és kom
munikációs hálózatának a térképét, amit megkaparintottak a partizánok. 
Az első megsemmisítendő célpontot, egy trasteverei telefonközpontot, 
két héttel később robbantották fel. December 19-én bombát robbantot
tak a Prati negyedben, a németek egyik kedvelt szórakozóhelyén, meg
ölve nyolc német katonát, és még aznap bombát hajítottak a Barberini 
mozi előtt (Piazza Barberini) a kamionjaikra felszálló németekre. 20-án 
került sor a legnagyobb jelentőségű támadásra: a központi Gap partizán
jai közül négynek sikerült elhelyezni három robbanótöltetet a Hotel 
Flóra182 első emeleti ablakpárkányára. Csak kettő robbant fel, de ez így 
is elég volt, hogy súlyos pusztítást okozzon a földszinten. A németek csak 
a nem német nemzetiségű halottakról és sebesültekről számoltak be, de

180 1944. október 6-án éjszaka Kappler körülvetette PAI katonákkal a római carabinieri 
laktanyákat, és a 6500 fős állományból több mint 1500-at elfogtak, lefegyvereztek, és 
Németországba hurcoltak munkásnak. A többiek nagy része -  általában sikerült 
megmenteni a fegyverüket -  csatlakozott az Ellenálláshoz, és főleg a FMCR sorait 
gyarapította. Katz. 2003.

181 Deizell, 1961.
182 Amint szűknek bizonyult a nagykövetség épülete, a németek számos szállodát sajátí

tottak ki Róma elegáns negyedeiben, és főleg a via Veneto környékén. A Hotel Flóra, 
a via Veneto legmagasabban fekvő szállója volt a megszálló erők főparancsnokságá
nak, a német katonai bíróságnak és a város kormányzójának a székhelye, így jelen
tős erők védték. Katz, 2003.
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dühíthette őket a merénylet, mert büntetés terhe mellett megtiltották a 
kerékpár használatát 17 óra után,183 és 19 órára hozták előre a takaro- 
dót. Pár napra rá egy kerékpáros partizán bombát dobott a Regina Coeli 
börtön előtt a déli őrségváltást végző németekre, majd eltűnt. A válasz 
egy hirdetmény volt, amelyben az állt, hogy a németek ezentúl kérdezés 
nélkül lőni fognak a kerékpárosokra, és a biciklit kártérítés nélkül 
elkobozzák.184 1944. január 1-jén bombát dobtak a trasteverei parancs
nokságra. Január 22-én egy bravúros akcióval kiszabadították a Regina 
Coeliből Pertinit és Saragatot.185 Január 22-én felrobbantottak egy né
met üzemanyag-szállítmányt a San Pietro in Vincoli templom mellett,186 
január 23-án pedig a Termini vasútállomás és a via Regina Elena 
következett.187

Az anziói partraszállást követően (1944. január 22.), hiszen annyira kö
zel látták a győzelmet, és Róma valóban védhetetlennek tűnt, sok partizán 
a legalapvetőbb biztonsági előírást sem tartotta be. A legfigyelmetlenebbek 
a Pd'A és a FMCR tagjai voltak, Montezemolóval az élen, míg a kommu
nisták tűntek a legvisszafogottabbnak. Kappler és Gestapo ezt ki is használ
ta, és január 22. és 25. között letartóztatta a FMCR vezetőségét. A követ
kező napokban számos partizán követte a sorsukat, és nagyrészt a frissen 
elfogottakból állították össze azt a 11 embert, akiket 1944. január 31-én ki
végeztek a Forte Bravettában. Montezemolo letartóztatásának volt egy 
fontos következménye: a FMCR által üzemeltetett „Centro X” megszűnt, 
így a Peter Tompkins, egy amerikai kém által létrehozott „Rádió Vittoria” 
maradt az egyedüli rádió összeköttetés Róma és a szövetségesek között. 
Tompkins ezt jól ki is használta, mivel a PSIUP szerteágazó és kiváló kém
hálózata csak úgy ontotta a híreket, amelyek nem kis mértékben segítették 
megállítani az anziói hídfőt támadó, és ráadásul még túlerőben is lévő né
metek sorozatos támadásait. A Rádió Vittoria csak márciusban szüntette be 
az adást, mert Pietro Koch egyik emberének, Francesco Argentinónak si
került elfogni Maurizio Gigliót, a rádió kezelőjét.188

183 Számos partizánakció után kerékpáron sikerült elmenekülni a tettesnek, és a me
rényletek sokszor a takarodó előtt történtek, mivel ilyenkor kevesen voltak az uta
kon, és kicsi volt az esély, hogy más is megsérül. Katz, 2003.

184 Katz, 2003.
185 1943. október 15-én fogták el őket. Először a Via Tassón, majd a Regina Coeliben 

raboskodtak. Deízell, 1961.
186 Katz, 2003.
187 Katz, 1974.
188 Katz, 2003.
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A letartóztatások folytatódtak. Kappler február 1-jén felszámolta a 
központi Gapok robbanóanyag gyárát, és elfogta az ott tevékenykedőket. 
Február 2-án Koch bandája és a fasiszta rendőrség betört a San Paolo 
fiiori le Mura bazilikába, és letartóztatták az ott bujkál ókat. A bazilika és 
a hozzá tartozó monostor a Vatikán tulajdona és felségterülete volt, így 
nagy port vert fel az akció. Különben az első vatikáni tulajdon elleni raz
ziát is Koch vezette, még 1943. december 21-én. A monostorban talált 
katonákat, carabinieriket és rendőröket azonnal letartóztatták, míg a 9 
zsidóból csak 5 sorsa ismeretes. Őket deportálták Auschwitzba, és soha
sem tértek vissza. Mivel a Vatikán hangosan tiltakozott, Koch azon terve, 
hogy a San Giovanni in Laterano bazilika Szemináriumában bujkálókat 
is letartóztassák (itt tartózkodott a GLN vezetősége), nem talált támoga
tókat. Koch egyik embere, Francesco Argentino, vagy más néven Walter 
Di Franco, beépült a Pd'A-ba, és a párt egyik vezető személyiségévé vált. 
Segítségével először megszüntették a párt lapjának, az Italia Liberónak a 
nyomtatását, és hat hét alatt lényegében az egész pártot felszámolták.189

A partraszállást követő letartóztatások nagyon megviselték az ellenál
lást, de február végére újjászervezték a központi Gapot és ismét elkez
dődtek a németek elleni támadások. Március 2-án két feketeingest öltek 
meg, megbosszulva Teresa Gullace pár órával korábbi halálát,190 aki a 
férje közmunkára hurcolása miatt tiltakozott, amikor lelőtték. Március 8- 
án a via Claudián egy német tartálykocsit robbantottak fel. A tízezer li
ternyi üzemanyag bombaként robbant, és a detonáció az egész kerület
ben érezhető volt. Még a Colosseum is beleremegett. Március 10-én egy 
fasiszta felvonulást szórtak szét Róma központjában, a via Tomacelliben, 
Ezt követően Málzer tábornok betiltotta a felvonulásokat, és csak zárt he
lyen engedélyezte a gyűléseket. A március 19-ei bombázás után a köz
ponti GAP parancsnoksága191 elhatározta, hogy a német katonákat egyik 
hagyományos útvonalukon támadják meg. Március 23-án192 Rosario 
Bentivegna, kukásnak öltözve, a szűk via Rasellán várta a németek elha
ladását. Amint észrevette őket (15.45), meggyújtotta a szemetes kocsiba

189 Katz, 2003.
190 Katz, 1974.
191 A római GAP parancsnoka 1944. február 2-ától Carlo Salinari volt. In t17 (2005. 5. 

25.); Trevelvan, 1982.
192 Ez egyben a fasiszta mozgalom alapításának a 25° évfordulója is. A fasiszták felvonu

lását is meg akarták támadni a gappisták, de az ünnepélyt betiltották a németek, így 
a via rasellai támadás került előtérbe. Katz, 1974.
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rejtett robbanószer kanócát. A Südtiroler Ordungsdienst193 32 tagja 
azonnal meghalt. A robbanást követően a katonák próbáltak menekülni, 
miközben további gappisták támadták meg őket. Több mint tíz sérült 
maradt a földön. A robbanásnak egy Pietro Zuccheretti nevű 13 éves fiú 
és egy Antonio Chiaretti nevű 48 éves partizán is áldozatul esett. Az utób
bi feltételezhetően a Bandiéra Rossa tagjaként egy önálló merényletre 
készült két társával. A robbanást követően a németek lövöldöztek min
den irányba, és megölték az épp akkor érkezett Caruso sofőrjét, Erminio 
Rossettit,194 illetve eltaláltak 11 embert, akik közül ketten meg is haltak: 
egy járókelő és egy nő, aki közvetlenül a robbanás után kinézett a Tittoni 
palotából, és eltalálta egy német sorozat. Egy katona később, a kórház
ban halt meg, így Kappler önhatalmúlag 320-ról 330-ra emelte a kivég
zendők számát. Hider parancsát enyhítve (a negyed földig rombolásáról 
is szó volt) a 33 merényletben meghalt németért 335 embert végezték ki 
a következő nap a Főssé Ardeatinénál. Tíz olaszt minden németért, csak
hogy öttel195 „elszámolták magukat”. Akivégzés és az azt követő német 
letartóztatások után196 sok helyen teljesen újra kellett szervezni az ellen
álló csoportokat.

A Gustav-vonal áttörésével a németek lisztet osztottak ki a szegények
nek, nagyobb teret adtak a fasiszta propagandának, így próbálva meg
nyerni rómaiakat, de hiába akarták növelni bennük a fasiszták iránti lel
kesedést, csak a németellenesség nőtt. Erre példa az a tény is, hogy fel
szabadítóként üdvözölték a P-38-as Lightiningokat, annak ellenére, hogy 
géppuskázták a mentőket és segítőket szinte minden légitámadás 
után.197 Közben a németek szigorították a terrort is, és helyben lelőtték 
a gyanús embereket. Ahogy közeledtek a szövetségesek, úgy nőttek a né
met elnyomó intézkedések. Ezzel párhuzamosan nőtt a népfelkeléstől 
való félelmük, amit úgy próbáltak elkerülni, hogy újabb elnyomó intéz

193 Déltiroli önkéntes milícia. A megtámadott egység az SS Polizei Regiment ‘Bozen’ 3° 
zászlóaljának a 11° százada volt. Ez az ezred partizánvadász feladatot látott el, és a 
3° zászlóalj a támadás előtt fejezte be a kiképzést. Int17 {2005. 3. 24.)

194 Caruso engedélyével fegyverrel a kézben szállt ki a kocsiból, és az egyik német kato
na partizánnak nézte. Katz, 2003.

195 Ötös csoportokban végezték ki az áldozatokat, és egy csoporttal többet vittek a ki
végzés helyszínére. Mivel az utóbbi öt mindent látott, és titokban szerették volna tar
tani a kivégzés helyét, illetve módját, kivégezték őket is. Katz, 2003.

196 Április 23-án este elkapták Guglielmo Blasit, amint éppen kifosztott egy lakást. Blasi 
részt vett a via rasellai támadásban, így sokat tudott, és társai beárulásával mentette 
a borét. Blasi büntetett előéletéről a partizánok nem tudtak. Katz, 2003.

197 Int5 (2004. 10. 24.)
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kedéseket vezettek be. Felkelés csak azért nem következett be, mert a 
harcos elemek elszigetelődtek, és megtizedelték őket a németek. A fegy
veres harc ellen szólt az is, hogy a rómaiaknak csak nagyon későn lett 
szükségük tömeges megmozdulásokra ahhoz, hogy kielégítsék az alapve
tő szükségleteiket.398 Róma nem támaszkodhatott külső partizán egysé
gek támogatására, és nem volt egységes a katonai vezetés, illetve a Giun- 
ta Militare nem is mindig szimpatizált a monarchia jelöltjeivel. 
Montezemolót, letartóztatására után, Badoglio RafFaele Cadornával, az 
„ A rié te” volt parancsnokával akarta helyettesíteni, de mivel ő nem akar
ta összekötni a sorsát a Savoiákkal és nem fogadta el, Quirino Armellini 
altábornagy került erre a posztra. Ő viszont fasiszta múltja miatt szálka 
volt a római CLN szemében és arra kényszerült, hogy maga mellé vegye 
egy kompromisszum keretében Roberto Bencivenga tábornokot. 99 
Armellini egy idő után megunta a bizalmatlankodást és lemondott a 
tisztségéről, de Bencivenga a Vatikánban tartózkodott, és törött lába mi
att nem tarthatta személyesen a kapcsolatot a külvilággal.198 199 200 Ez az elszi
geteltség annak is volt köszönhető, hogy a Vatikán el akart kerülni min
denféle vérontást, és a békés kiürítést szorgalmazta.201

Az ellenállók társadalmi összetételéről, ideológiai beállítottságáról 
kaphatunk színes képet, ha megvizsgáljuk a Forte Bravettában kivégzet
tek listáját és a Főssé Ardeatine halottjait. 1932 és 1945 között az erőd 
volt a római kivégzések fő helyszíne202 és a Főssé Ardeatinénál történt a 
legnagyobb méretű római kivégzést a háború során. Természetesen ez a 
vizsgálat nem tökéletes, mivel csak a halálos ítéleteken alapul, de az alap
vető arányok megállapítására jó.

198 Lásd az áprilisi fosztogatásokat, amikor nők rohanták meg a pékségeket. Katz, 2003.
199 Montezemolo ezredes 1943. szeptember 23-tól 1944. január 25-ig, a letartóztatásá

ig vezette a katonai ellenállást. 1944. március 24-ig őt követte Quirino Armellini tá
bornok, majd március 24-től Bencivenga tábornok. Természetesen nem napra pon
tosan váltották egymást. Voltak átfedések és Armellini rövid ideig együttműködött 
először Montezemolóval, majd később Bencivengával. Candeloro, 1988.; 
T revelyan, 1982.

200 Trevelyan, 1982.
201 Battaglia, 1976.
202 1943. szeptember 8. és 1944. június 4. között 77 kivégzés történt az erődben. 1931 

illetve 1945 között a 118 római halálos ítéletből 115-öt itt, kettőt a Forte Braschiban 
és egyet a Piazza di Sienán hajtottak végre. 1nt18 (2005. 3. 29.)
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A Főssé Ardeatine 335 áldozatából 332-t sikerült azonosítani.203 Ebből 
foglalkozásuk szerint:

-  101 volt munkás, szakmunkás, földművelő vagy kisiparos (hentesek, 
aszfaltozok, asztalosok, lakatosok, elektrotechnikusok, földművesek, so
főrök, kőművesek, pincérek, nyomdász, vízvezeték-szerelő stb., negyven
hármán voltak kommunisták, tizenkilencen a Pd'A tagjai, kilencen szoci
alisták, öten a CLN tagjai, egy az OSS-nek kémkedett, egy a PDL-hoz 
tartozott, és egy a FMCR-el működött közre, illetve négyen egyéb parti
zán alakulatoknak voltak a tagjai);

-  78 volt kereskedő, eladó vagy házaló (tizenhatan voltak tagjai a 
CLN-nek, nyolcán voltak kommunisták, heten a PdA-hoz, és öten a szo
cialista párthoz tartoztak, egy a FMCR-el működött együtt, egy halott ke
reszténydemokrata volt, negyvennek pedig nem lehetett megállapítani a 
hovatartozását. Ebbe a kategóriába azért is kerültek olyan sokan, mert 54 
a 75 zsidó származású halottból kereskedő volt, akiket elsősorban vallá
suk miatt fogtak el, de többen -  tizennégyen -  politikai véleményüknek 
is köszönhették a börtönt, illetve az ezt követő halált);

-  45 volt katona (minden fegyvernemnek volt halottja, több carabinieri 
is áldozatul esett a kivégzésnek, inkább a tisztek, főtisztek, és altisztek vol
tak képviselve a halottak között. Öten a Pd’A-nak, négyen a kommunista 
pártnak, harmincán a FMCR-nek voltak tagjai, a maradék hétből csak 
ketten nem működtek közre valamilyen más partizán alakulattal);

-  45 volt értelmiségi (10 diák, 9 ügyvéd, 9 tanár, 5 festő, 4 könyvelő, 
2 mérnök, 2 orvos, 1 Filmrendező, 1 földmérő, 1 építész, 1 művész; kö
zülük tizenhatan a Pd’A soraiba, tízen kommunista szervezetekhez, öten 
a FMCR-hez, hárman pedig a szocialista párthoz tartoztak, illetve még 
öten álltak kapcsolatban valamilyen szervezettel: CLN, OSS stb.);

203 Az ezt követő statisztikában önkényesen összevontam a kommunista vagy kommu
nista színezetű pártokat és alakulatokat (Movimento Comunista d'Italia vagy 
Bandiéra Rossa, PCI, Cattolico Comunista, Brigata Garibaldi, Gap) illetve a szocia
lista pártokat és alakulatokat (Partito Socialista Polacco, PSIUP, Brigata Matteotti), 
mert nem a pártok tagjainak a pontos, számszerű aránya, hanem az irányzatok kép
viselői számának az összehasonlítása volt a célom. A „kommunisták” címszó azért 
problémás, mert a Bandiéra Rossához, habár szigorúan tartózkodott minden mo
narchikus szövetségtől és nem lett tagja a CLN-nek, sok nem kommunista is csatla
kozott, mivel több helyen ez volt az egyedüli antifasiszta erő, illetve mert az általuk 
végrehajtott rajtaütések száma -  főleg 1944. februárjától -  felülmúlta a PCI által 
szervezettekét is. A Gap-ok sem voltak dsztán kommunista összetételűek, bár az igaz, 
hogy az ideológiai hozzáállásuk erősen baloldali volt.
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-  39 volt tisztviselő (kilenc volt kommunista, nyolc a Pd’A-nak, négy a 
CLN-nek, három a FMCR-nek, kettő a szocialista pártnak, egy a PDL- 
nek, egy az OSS-nek, egy a Gruppo Volontari Libériának, egy pedig az 
Unione Nazionalénak volt a tagja, kilencnek nem lehetett megállapítani, 
amelyik mozgalomhoz tartozott);

-  4 volt iparos és bankár (a bankárt zsidó származása miatt tartóztat
ták le, az egyik iparos a FMCR-nek, a másik a Pd'A-nak, a harmadik pe
dig a kommunista pártnak volt a tagja);

-  1 volt pap (a Comitato di Soccorso Cattolici Comunisti204 tagja volt);
-  illetve 19 személy sorolható az egyéb kategóriába204 205 {egy tulajdonos 

volt, egy pedig utazó, de a többiekről nem tudják mivel foglalkoztak. 
Retten kommunisták voltak, egy a Pd’A-nak,206 egy pedig a CLN-nek 
volt a tagja.).

Összesítve, a Főssé Ardeatine halottai közül 78-an tartoztak egy kom
munista szervezet soraiba, 57-en a Pd’A-nak voltak a tagjai, 41-en a 
FMCR-nek, és 27-en a CLN-nek. 19-en szocialisták voltak, 3-an az OSS- 
hez tartoztak, 2-en pedig a PDL-hez. A többi szervezetet nem soroltam 
fel még egyszer, lévén annyira alacsony a képviseltségük.

A Forte Bravettában kivégzett 73 személyből 8 volt köztörvényes bű
nöző. Havi lebontásban 1943 októberében hét kivégzés zajlott, ebből hat 
volt köztörvényes. 1943 novemberében három halálos ítéletet hajtottak 
végre, amiből egy volt köztörvényes. 1943 decemberében hetet, 1944 ja- 
nuáijában tizennégyet, 1944 februárjában tizet, 1944 márciusában tizen
hármat, 1944 áprilisában ötöt, 1944 májusában nyolcat, amiből egy volt 
köztörvényes, és legvégül 1944. június 3-án 6 embert lőttek le. Az utób
biak, hatan, mind a FMCR tagjai voltak. A csoportosulások szerint a 
FMCR tizenhárom tagját végezték ki, a kommunistáknak harminchárom 
halottja volt, a Pd’A-nak pedig négy. Öt ember nem tartozott egyik cso
porthoz sem, a maradék, vagyis tíz, egyéb alakulatoknál (a tízből egy pap 
volt) szolgált. A kivégzettek között tizenöten voltak katonák.

Mind a két lista alapján kitűnik, hogy a kommunista szervezetek tagjai 
közül végeztek ki a legtöbb embert, és habár a nagy többség a szegényebb 
néprétegekből került ki, szinte az egész társadalom képviseltette magát. A 
FMCR főleg katonákat tömörített és a leginkább megtizedelt csoportok

204 Kommunista Katolikusok Mentő Egyesülete.
205 Kereszti Sándort, az egyedüli magyar áldozatot is ide soroltam, mivel különböző fél

reértések miatt azonosították huszár hadnagyként. Kilétéről bővebben lásd: 
Salusinszky, 2003.

206 Kereszti az, de az Ellenállásban való részvételéről csak pontatlan adatok vannak. 
Salusinszky, 2003.
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közé tartozott. A felsorolt szervezetek nagy száma is jelzi, milyen sokféle 
ellenállást kellett a CLN-nek Összefogni. A Forte Bravettában kivégzettek 
száma szemléletesen mutatja mennyire megugrott a kivégzések száma 
1944. elején, ami a partizánakciók gyakoribbá válásának és az ezt követő 
leszámolásoknak, tisztogatásoknak a következménye.

A szövetségesek bevonulása

Egyidőben a római harcokkal, 1943. szeptember 8-án elkezdődött az 
Avalanche hadművelet, vagyis a salernói partraszállás. Ami utána történt, 
az már cseppet sem volt sikeresnek mondható. A szövetséges erők előre
nyomulását lassították, majd megállították a németek, akik ügyesen ki
használták a terep, és az időjárás okozta előnyös helyzetüket. Még az 
1944. január 22-ei anziói partraszállás sem hozta meg a remélt eredmé
nyeket. A helyzet csak 1944. májusától változott a szövetségesek előnyére.

A Luftwaffe 1944. február környékén „csak napi 160 bevetésre [volt] ké
pes, és mindössze 25 korszerű FW. 190 vadászgéppel rendelkezett”A®1 
Ennél fogva képtelen volt a légi felderítésre, és mivel a lehallgatható 
üzeneteket általában maguk a szövetségesek küldték, hogy ezzel félreve
zessék Kesselringet, az rosszul állította fel a hadosztályait. Egy partraszál
lásra várt, miközben a Gustav-vonalnál a szövetségesek majdnem három
szoros túlerőt összpontosítottak. 1944. május 11-én von Vietinghoff és 
Frido von Senger und Etterlin (1943. október 8-ától a 14° páncélos had
test parancsnoka) Németországba utaztak, és Westphaí is távol volt egy 
műtét miatt. A szövetségesek erről mind tudtak, hiszen az ULTRA meg
fejtette a német ENIGMA kódjait. Amire a főtisztek visszatértek a csapa
tokhoz, a Gustav-vonal összeomlott és von Vietinghoff kénytelen volt 
visszavonulni a Senger-vonalhoz.207 208 Elkezdődött a Diadém hadművelet. 
Május 23-án a 3° (US) lövészhadosztály, az T (US) páncéloshadosztály és 
a Special Service Force Cistema di Latina ellen intézett támadást az anz
iói hídfőből, míg a friss 36° (US) lövészhadosztálynak kellett volna átjut
ni a tengerparton a német védelmen, és bejutni az albanói és a lepini 
dombokon keresztül Valmontonéba, tartva az albanói dombokat, amíg 
csak lehet. A 45° (US) lövészhadosztály tágította volna ki a rést az albanói 
dombokon keresztül, miközben az északi peremsávon az T (Br) lövész

207 Macksey, 2001. 212.
208 Sant’Oliviától az adriai tenger felé Hitler vonal, Sant'OliviátóI a Tirrén tenger felé 

Dóra vonal volt a neve. Ezt május 23-án törték át a VIII° hadsereg kanadai egységei, 
Jackson, 1967.
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hadosztálynak és az 5° (Br) lövészhadosztálynak kellett feltartóztatni az 
1° ejtőernyős hadtestet. Az 1° (US) páncélos hadosztály és a 3° (US) lö
vészhadosztály meglepte a 362° és a 715° lövészhadosztályt, de ezek ha
mar magukhoz tértek209 és május 24-25-én erős harcok folytak. A hely
zet a németek számára annyira kritikussá vált, hogy Kesselringnek be 
kellett vetni az utolsó tartalékát, a „Hermann Göring” lövészhadosztályt, 
amit az OKW egy esetleges partraszállás ellen tett félre. A „Hermann 
Göring” hadosztálynak nappal kellett vonulnia, így súlyos veszteségeket 
szenvedett a légitámadások miatt. A pontos veszteségeket nem sikerült 
megállapítani, de az előrenyomuló amerikaiak Cistema di Latina felé ve
zető útját kiégett német járművek torlaszolták el. Végül a május 25-én 
megérkező, és már jelentősen legyengült „Hermann Göring” nem bírta 
megfékezni az előrenyomulást, és még aznap létrejött az összeköttetés a 
2° (US) és 6° (US) hadtestek között.

Ekkor döntött úgy Mark Wayne Clark altábornagy, hogy inkább a hír
névre, vagyis Róma elfoglalására tör, mint a 10° hadsereg bekerítésére, 
így átcsoportosította az erőit. Azt javasolta Harold Alexander tábornok
nak, hogy a 3° (US) lövészhadosztály támadjon Valmontone felé, miköz
ben a 34° (US), 36° (US), 45° (US) lövészhadosztály és az 1° (US) páncélos 
hadosztály egyenes támadást intéz május 26-án az albanói domboktól 
nyugatra a Cézár vonal ellen. Alexander kész tények elé lett állítva, így el
fogadta a javaslatot, amennyiben továbbra is Valmontone marad a fő cél
pont, mivel itt lehetett elvágni a 10° hadsereg visszavonulási útvonalát.

A „római csata” befejezése meglepte az összes főszereplőt. Clark tábor
nok manővere megkavarta az eseményeket, mivel időt adott a német egy
ségeknek a meneküléshez. A 3° (US) lövészhadosztály továbbra is 
Valmontone felé nyomult, és már Artenánál járt, de Valmontónét védte a 
„Hermann Göring”, a 334° és a 92° lövészhadosztály. Nem csoda, hogy az 
előrenyomulás lelassult, így von Vietinghofíhak a 90° páncéígránátos had
osztály és a 1° ejtőernyős hadosztály segítségével sikerült Arcé és Ceprano 
vonalán feltartóztatni a VIII° hadsereget, amíg az 51° hegyivadász hadtest 
és a 14° páncélos hadtest a Cézár vonal mögé vonulhatott. Végül a 71° és 
94° lövészhadosztály maradékai a „Hermann Göringtől” északra kerültek, 
így annak biztosították az oldalát Valmontone védelme során.

Clark május 29-ére újrarendezte erőit, és a Via Appián haladva táma
dásba kezdett a Cézár vonal nyugati részén. Von Mackensen a 14° had
sereg főerőit a tengerparton helyezte el, ezért az albanói hegyeknél má
jus 29-én Monté Artemisiónál beszivárgott az őrizetlenül hagyott résbe a

209 A 362° lövészhadosztály erősítést kapott az 1° ejtőernyős hadtestből. Jackson, 1967.
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36° lövészhadosztály (V° hadsereg). Amikor Kesselring ellenük küldte a 
„Hermann Göring” hadosztályt, Clark általános támadást rendelt el. A 2° 
(US) hadtest kiegészülve a 3° (US) lövészhadosztállyal az albanói hegyek 
északi részén, a 6° hadtest a hegyek délnyugati oldalán támadott. A 36° 
(US) lövészhadosztály pedig elfoglalta Velletrit, és a Monté Artemisióról 
belátta a környéket, így segíthetett a tűzvezetésben. Június 2-3-ra a 
„Hermann Göring” lövészhadosztály és a 334° lövészhadosztály a 4° ejtő
ernyős hadosztály fedezésével az Anienéig vonult vissza.210 Kesselring jú 
nius 3-án kérvényezte az OKW-től Róma kiürítését, de már június 1-én, 
Velletri elestének a hírére eldöntötte a visszavonulást,211 nem várva be az 
OKW jóváhagyását.212 A Tevere Rómától nyugatra eső hídjait elpusztí
tották, Kesselring nyílt várossá nyilvánította Rómát és június 4-én 19.45- 
kor a 88° (US) hadosztály már a Piazza Venezián volt.213

A pápa erőteljes propagandájának köszönhetően a harcoló felek, ha
bár nem kötöttek megállapodást, el akarták kerülni Róma elpusztítását. 
Kesselring ezt figyelembe is vette, mert Róma védésével nyert volna egy 
kis haladékot, hogy rendezhesse sorait, de így romvárost hagyott volna 
maga mögött, ezért is döntött inkább a gyors kiürítés mellett. Hitlertől is 
azt a parancsot kapta, hogy a Vatikánon keresztül keresse a megegyezést, 
miszerint Rómát tartsák a háborús zónán kívül.214

1944. június 4-én a németek, a bekerítés elkerülése végett sietve 
elhagyták Rómát. Alexander tábornok hivatalosan is eltávolította a 8° 
hadsereget Clark útjából, és így Róma felszabadításának a dicsősége az 
amerikaiaké lett. Az első amerikai egységek már június 3-án betették a 
lábukat a városba, de a németek kiűzték őket, így 4-re maradt az ünne
pélyes bevonulás.215 A győzelem hirtelen jött, és a nagy felfordulásban a 
németeknek nem sikerült elhurcolni a Via Tasson raboskodó össze fog
lyot. Viszont azt a 15 embert, akit elvittek, kivégezték La Stortánál. A szö
vetségesek 4-én este érkeztek, miközben Bonomi Chirieleison tábornok
kal tárgyalt a megadásról.216

A város felszabadult, és véget értek a háborús pusztítások. A támadá
sok megszűnte után pedig nem volt többé szükség arra, hogy Róma nyílt 
város legyen.

210 Jackson, 1967.
211 Battaglia, 1976.
212 Macksey, 2001.
213 Jackson, 1967.
214 Blet, 2004.
215 Katz, 2003.
216 Battagua, 1976.
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