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Olaszország külpolitikájának mediterrán vonatkozásai az 1948 - 1953 közötti 
időszakban 

A kutatás előzménye és módszertana 

A második világháborút követő időszak olasz külpolitikáját nagyban befolyásolta az a 
tény, hogy az országnak bizonyítania kellett, hogy szakít a diktatúrával és követi a nyugati 
demokráciák példáját. 

A második világháborút megelőző időszakban, az olasz külpolitikában két földrajzi 
térség élvezett teljes prioritást: Európa és a Mediterráneum. Az 1940-es évek második felében 
a nemzetközi színtéren bekövetkezett változások következtében azonban az olasz külpolitika 
is átalakult. 

A fiatal ország, és elsősorban a fasiszta vezetők álma, hogy Olaszországot a 
nagyhatalmak közé emeljék, szertefoszlott a háború vesztes csatáiban. Hiába kötött 
Olaszország fegyverszünetet, üzent hadat Németország ellen és harcolt több ezer olasz a 
felszabadításért a szövetséges csapatok mellett, Olaszországot legyőzött, volt ellenséges 
országként kezelték, és csak a békeszerződés aláírásával nyerhette vissza teljes szuverenitását. 
Olaszország 1947. február 10-én Párizsban írta alá a békeszerződést, amely meglehetősen 
kemény feltételeket szabott számára. 

Ezen időszak eseményei kapcsán a következő kételyek merültek fel bennem: 

1. Vajon Olaszország első demokratikusan megválasztott köztársasági kormánya (1948 -
1953) kialakíthatott-e jelentős mediterrán politikát, és mennyiben volt fontos tényező 
Olaszország, mint mediterrán ország a nemzetközi politikában. 

2. Miután Olaszország elhatározta, hogy csatlakozik a nyugati országok szövetségi 
rendszeréhez, amelyben az Egyesült Államok gazdasági és politikai súlya 
meghatározó volt, gyakorolhatott-e Olaszország azoktól független mediterrán 
politikát. 

Kérdéseimre a választ az időszak legfontosabb nemzetközi eseményeinek - amelyek 
valamilyen módon érintik a Mediterráneumot - elemzésével, és a jelentősebb olasz 
belpolitikai történések áttekintésével találtam meg. A kutatás jelentős részét Olaszországban, 
ösztöndíjaknak köszönhetően tudtam folytatni. A római Uj- és Legújabbkori Történeti 
Könyvtárban rendelkezésemre állt minden jelentős mű a korszak olasz külpolitikájáról, 
biográfiák és politikusok emlékiratai és több jelentős nemzetközi kapcsolatokkal és 
külpolitikával foglalkozó folyóirat. A téma elmélyítésének érdekében kutatást végeztem az 
Olasz Külügyminisztérium Történeti Levéltárában, ahol áttekintettem a mediterrán országok 
olasz követségeivel folytatott diplomáciai levelezés jelentős részét. Az így megszerzett 
bibliográfia alapján világos képet kaptam Olaszország 1948 - 1953 között folytatott 
mediterrán politikájának jelentőségéről. 

A kutatás eredményei 

1. A következő tényezők nagy hatással voltak Olaszország mediterrán politikájának 
kialakítására: 

- a békeszerződés revíziója a külpolitika legfontosabb céljává vált, amelyben elsősorban 
Trieszt és a prefasiszta gyarmatok megoldatlan kérdése szerepelt az első helyen - e két 
terület közvetlenül is érinti a Mediterráneumot. 

- 1949-ben jelentős változás következett be Olaszország gyarmati politikájában, amely 
hatással volt más mediterrán népekkel való kapcsolataira, amelyek közül némelyek 
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még Franciaország gyarmatai voltak, illetve Nagy-Britannia uralma alatt álltak. Tehát 
az újonnan kialakított olasz politika, amely a gyarmati népek függetlenségének 
támogatását tűzte ki céljául, éles ellentétben állt legfontosabb európai 
szövetségeseinek politikájával. Mivel Olaszországnak nem voltak megfelelő gazdasági 
eszközei közvetlen támogatás nyújtására, más formában kívánt segítséget nyújtani a 
mediterrán térség országainak: szakmai képzés, ösztöndíjak, mezőgazdasági reform, 
médiák együttműködése. A kormány ezen politikáját különböző szervezetek és 
társaságok is támogatták, amelyeknek legfőbb szerepe a közvélemény formálásában 
lehetett. 

- Franciaország és Nagy - Britannia kezdték elveszíteni nagyhatalmi pozíciójukat a 
Mediterráneumban, amelyet előbb gazdaságilag, majd politikailag és katonailag az 
Egyesült Államok vett át. 

- Annak ellenére, hogy a Mediterráneum már századokkal ezelőtt elveszítette központi 
szerepét a világban, a huszadik század második felétől gazdag kőolajkészleteinek 
köszönhetően jelentősége újra megnövekedett. A háború után kialakuló kétpólusú 
világrendben, mint stratégiailag jelentős terület, mindkét fél részéről 
megkülönböztetett figyelmet kapott. A nyugati országok szerették volna elkerülni, 
hogy bármely mediterrán ország a Szovjetunió befolyása alá kerüljön. 

2. A második kérdésemre a választ a Mediterrán Paktum Tervezetének elemzésével 
kaptam meg. A mediterrán országok között alakítandó katonai szövetség gondolata a 
második világháborút követően született meg, egy időben a Brüsszeli Szerződés (a 
nyugat - európai országok katonai szövetsége, 1948. március) és a NATO 
létrehozásával (Nyugat-Európa, Kanada és az USA közötti katonai szövetség, 1949. 
április), amelyek megalakítását a Szovjetunió terjeszkedésétől való félelem motiválta. 
Miután áttekintettem általánosságában Olaszország közel - keleti politikáját is, 
megerősödött az a véleményem, hogy Olaszország rossz gazdasági helyzetének, 
politikai gyengeségének és az Egyesült Államoktól való erős függésének ellenére 
képes volt megalapozni az „Új Olaszország" mediterrán politikáját. Ezt a politikát 
teljesen önállónak tekinthetjük, mert az a tény, hogy az olasz politikusoknak 
figyelembe kellett venniük sok nemzetközi tényezőt és szem előtt tartaniuk, hogy az 
európai és atlanti szövetség tagjai, természetesen hatással voltak mediterrán 
politikájára, de nem függött tőlük. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy Olaszország mediterrán politikájáról szólva négy 
csoportra osztottam a mediterrán országokat (általában azon országokat tekintjük a régióhoz 
tartozóknak, amelyek a Földközi - tenger partján fekszenek): 

1. Az európai mediterrán országok, amelyek közül Olaszország kapcsolatai 
Franciaországgal voltak a legjelentősebbek. 

2. Észak - Afrika országai, ahol Olaszország volt gyarmatait találhatjuk és Franciaország 
gyarmatait, amelyek közül Olaszországnak Marokkóval és Tunéziával voltak jelentős 
kapcsolatai. 

3. A balkáni országok, ahol Olaszország sok energiát fektetett a trieszti konfliktus 
rendezésére Jugoszláviával. Tárgyaljuk még Görögországot és Törökországot, 
amelyeket általában együtt említünk, hiszen a történések összekötik azokat. 

4. A közel - keleti országok, amelyek közül politikai súlya miatt Egyiptom került 
kiemelésre, a többi országgal való kapcsolatokról, pedig egy általános képet adtunk. 
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A békeszerződés revíziója: Trieszt és a gyarmatok - a gyarmati népek függetlenségének 
támogatására irányuló politika megszületése 

Az olasz politikusok annak ellenére támogatták a békeszerződés aláírását, hogy az 
szigorú feltételeket szabott az ország számára, abban a reményben, hogy a közeljövőben 
elérhetik revízióját. 1947. első hónapjaiban világosan látszódott, hogy a háború végén életben 
lévő nemzetközi rend átalakulóban van, és az új helyzetben Olaszország szerepe is meg fog 
változni. A hidegháborús helyzet kialakulásával az egykori szövetségesek ellenségként 
tekintettek egymásra. Mindkét tábor szívesen látta volna Olaszországot szövetségi 
rendszerében, mivel az ország földrajzi helyzete kedvező a Mediterráneum ellenőrzésére. 

A békeszerződés revíziójában két kérdés elsőrendű helyet foglalt el: Trieszt és a 
gyarmatok helyzetének tisztázása. 

A békeszerződés szerint Triesztről népszavazás útján kellett volna dönteni, amely 
addig nemzetközi státuszt élvezett volna egy kormányzó vezetése alatt. A megoldást 
nehezítette, hogy a hidegháború miatt a terület fontos szerepet töltött be biztonságpolitikai 
szempontokból. Az angol - amerikai télügyelet alatt álló „A" zóna egyesítése a szovjet 
felügyelet alatt álló „B" zónával lehetetlenné vált. Természetesen Olaszország az egész 
Szabad Területet szerette volna visszakapni, hiszen a lakosság nagy része olasz volt. Ellenben 
a B zóna Belgrád ellenőrzése alá került. Amikor 1948. március 20-án az amerikai, angol és 
francia kormányok háromhatalmi nyilatkozatban kérték a teljes Szabad Zóna visszaadását 
Olaszországnak, ezt a szovjet kormány nem támogathatta, mivel ekkor még felhőtlen 
szövetségi kapcsolatot ápolt a jugoszláv kormánnyal. Ezért a szövetségesek csak az „A" zóna 
visszajuttatását ígérhették meg, melynek megvalósulására még éveket kellett várni. Ennek két 
oka is volt. Az egyik, hogy mint a szovjet kormány 1948. április 13.-ai jegyzékében jelezte, 
elfogadhatatlannak tartja a háromhatalmi nyilatkozatot, mert a békeszerződés döntéseit csak 
abban az esetben lehetne módosítani, ha azt a négy hatalom együttesen dönti el. A másik ok 
az, hogy Tito már 1948 júniusának végére olyan ellentétébe került Sztálinnal, hogy kizárták a 
Kominformbói, és 1949 elején még nagykövetét is visszahívta Moszkvából. Felmerült a 
fegyveres konfliktus lehetősége is. Éppen ezért Amerikának nem állt érdekében a nyilatkozat 
betartása, meri nem akart lemondani a katonai jelenlétről a térségben. Meg kell említeni, hogy 
ekkor a hidegháború egyre többször látszott valós konfliktussá alakulni, hiszen már zajlott a 
berlini blokád, és 1950-re kitört a koreai háború is. Ezért az USA segíteni kívánta Titót, mivel 
Jugoszlávia a Balkán és a Mediterráneum szempontjából is fontos stratégiai helyet tölt be. A 
háromhatalmi nyilatkozat megvalósítása pedig erősen meggyengíthette volna Tito belső 
helyzetét is. Közben az olasz külügyminiszter, Carlo Sforza próbált megegyezésre jutni 
Titóval, de nem járt sikerrel. Csak 1954-ben született valamiféle eredmény, amikor október 5-
én az USA, Anglia és Olaszország megállapodtak az „A" zóna olasz igazgatás alá 
helyezésében és visszavonták csapataikat. Trieszt pedig szabad kikötő lett. 

A hatékony balkáni politika kialakításában akadályt jelentett az, hogy az olasz 
politikusok a trieszti konfliktus rendezésére rengeteg energiát fektettek. Ez lehetetlenné tette, 
hogy részt vegyenek az 1950-es évek elején Görögország, Törökország és Jugoszlávia között 
létrehozott Balkán Paktumban, amelyet az USA támogatott, és amelyben Olaszország 
részvételét is kívánatosnak tekintette. Ezen kívül a trieszti konfliktus akadályozta 
Olaszországot a gyarmati népek függetlenségére kialakított politikájának hatékony 
megvalósításában is, mivel a trieszti kérdés megoldása Franciaországtól és Nagy -
Britanniától is függött. Olaszország nem vállalhatta azt a kockázatot, hogy gyarmati 
politikájával nyílt ellentétbe kerüljön velük. 
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A békeszerződés aláírásakor nem sikerült megállapodásra jutni a volt olasz gyarmatok 
kérdésében, egy későbbi ENSZ határozatra bízták a végleges döntést.' A Szovjetunió a 
gyarmatok kérdésében igyekezett támogatni Olaszországot az 1948-as választásokat 
megelőzően. Azt remélték, hogy a nacionalista érzelmeket kihasználva sokan majd a 
kommunista pártot fogják támogatni, és Észak - Afrikához nem fűzték közvetlen érdekek. A 
szövetséges hatalmak kellemetlen helyzetben voltak, mivel Anglia szerette volna megszerezni 
a befolyást a Mediterráneumban a volt olasz érdekeltségi területeken is. Ezért sem az USA, 
sem Franciaország nem vállalták, hogy vele szembeszállva Olaszországot támogatja. 
Olaszország tudta, hogy csak a fasiszta rendszer előtti gyarmatok kérdésében remélhet 
valamiféle eredményt, tehát kérte Líbia, Etiópia és Szomália fölötti gyámsági igazgatás 
megszerzését, ahol a háborút követően az angol katonai erők gyakorolták a felügyeletet 
(British Military Administration - BMA). Mivel az olasz gyarmatok területén Anglia kívánt 
befolyást szerezni, Sforza igyekezett az angol külügyminiszterrel, Bevinnel megoldást 
kidolgozni a gyarmatok kérdésében. Sikerült is megegyezésre jutniuk, de az ENSZ 
visszautasította a tervezetet. Az olasz politikusoknak hamar világossá vált, hogy számukra 
nem teremhet már babér Észak - Afrikában, ezért taktikát változtattak. A gyarmati népek 
függetlenségének támogatója szerepében próbálták feltűntetni magukat, így próbálták az arab 
népek barátságát megszerezni, amihez jelentős gazdasági érdekek is fűzték. A gyarmati 
függetlenség politikájának hangoztatásával azonban óvatosan kellett bánniuk, mivel így 
nyíltan sértették az angol, és ami még fontosabb, a francia érdekeket. Franciaország 
támogatásának elveszítésével Olaszországnak még nehezebb dolga lett volna az ország 
presztízsének visszaállításában. 

Végül 1949. november 21-én született a kérdésben ENSZ határozat, mely kimondja 
Líbia függetlenségét legkésőbb 1952-re, mely időpontig egy tízfos ENSZ főmegbízottból álló 
tanács gyakorolja a felügyeletet az országban; Eritrea Etiópiával föderációban 1952. 
szeptember 15-ig függetlenséget kell kapjon, Szomáliában pedig Olaszország gyakorolhat tíz 
évig gyámsági felügyeletet. 

Olaszország prefasiszta gyarmataihoz kötődő események vizsgálatát követően a 
következő megállapításokat tehetjük a mediterrán politikára vonatkozóan: 

- Nagy - Britannia szándéka a volt olasz gyarmatok ellenőrzésére azt mutatja, hogy 
Észak - Afrikában próbált befolyást szerezni, hogy ellensúlyozza a Közel - Keleten 
bekövetkezett hatalomvesztését. Ily módon továbbra is jelen tudott volna maradni a 
Mediterráneumban mint nagyhatalom. 

- Amikor Olaszország 1949-et követően elhatározta a mediterráneumi népek 
függetlenségének támogatását - amiben nagy szerepe volt annak, hogy kísérlete a 
prefasiszta gyarmatok ellenőrzésének visszaszerzésére megbukott -, figyelnie kellett 
arra, hogy miközben ezen politikáját megvalósítja, hűséges maradjon európai 
szövetségeseihez, elsősorban Franciaországhoz. Az olasz politikusok kidolgoztak egy 
olyan formulát, amely lehetővé tette, hogy Olaszország a két fél között semleges 
maradhatott. Tunézia esetében a gyakorlatban láthatjuk, hogy milyen eszközökkel 
kívánták elérni ezt az. egyenlő távolságtartást. Az olasz külügyminisztérium a helyi 
olasz konzulátusoknak azt tanácsolta, hogy műkődjenek együtt a francia hatóságokkal, 
Míg maga a minisztérium, bár igyekezett elkerülni minden olyan nyílt kijelentést, 
amely a francia gyarmati politikát bírálta, az arab vezetőkkel is próbált jó 
kapcsolatokat kiépíteni. A gyarmatokon élő olasz lakosoknak pedig azt tanácsolták, 
hogy ne habozzanak kimutatni szimpátiájukat az arab lakosság irányába. Ez a politika 

' Pintácsi Katalin: Olaszország gyarmatai a békeszerződés és a végleges ENSZ határozat közötti időszakban. In: 
Acta Histórica, Tomus CXV11I., Szeged, 2003. 



sikeresnek bizonyult, mert amikor az észak - afrikai népek elnyerték 
függetlenségüket, Olaszországot baráti országnak tekintették, és a francia vélemény is 
az volt, hogy Olaszország politikája a legkevésbé sem volt agresszív a francia 
gyarmati politikával szemben. 

- Az 1949. után kialakított olasz mediterrán politika legfőbb elemei, mint a gazdasági, 
politikai és kulturális együttműködés Európa és a Mediterráneum országai között, 
amelyek ezen országok fejlődésének elősegítését célozták meg, ma is alapjait képezik 
nemcsak Olaszország, hanem az Európai Unió politikájának is. 

Európai, atlanti és mediterrán politika 

Olaszország 1948 - 1953 közötti külpolitikájáról szólva beszélnünk kell az európai és 
atlanti poiitikákról is, hiszen az a tény, hogy Olaszország mediterrán ország, ezekben a 
szövetségekben való részvételére is kihatással volt.2 Az olasz politikusok legfontosabb célja 
ebben az időszakban az volt, hogy nemzetkőzi téren visszaállítsák Olaszország presztízsét, és 
középhatalmi pozíciót szerezzenek Európában és a Mediterráneumban. Ennek 
megvalósításához elengedhetetlen volt, hogy részt vegyen azokban a nemzetközi 
szervezetekben, amelyek akkor alakultak meg. 

A második világháborút követően a nyugat - európai országok megtették az első 
lépéseket az európai integráció megvalósításának útján. Ezt a folyamatot támogatta az 
Egyesült Államok és az általa kidolgozott, a gazdaság újjáépítését szolgáló Marshall program. 
Az USA azonnal felajánlotta Olaszországnak is a gazdasági segélyt, részben azért is, mert 
azokban az országokban, ahol a háború következtében katasztrofális helyzetben volt a 
gazdaság, és mellette erős baloldali pártokkal kellett számolni, sokkal nagyobb volt az esély 
egy baloldali hatalomátvételre. Az olasz kormány az elsők között fejezte ki feltétel nélküli 
csatlakozását a segély programhoz. Az 1947. július 12-én 22 ország részvételével 
megkezdődő konferencián Olaszország teljes jogú tagként vehetett részt. Ennek a ténynek 
rendkívüli fontossága volt abból a szempontból, hogy az eddig legyőzöttként kezelt volt 
ellenséges ország elsőként ült tárgyalóasztalhoz egyenlő félként egy konferencián. Az ország 
vezető politikusai, De Gasperi és Sforza felismerték, hogy Olaszország túl gyenge ahhoz, 
hogy saját érdekeit önállóan érvényesíteni tudja, viszont annál több esélyt láttak arra, hogy ha 
a nemzetközi szervezetekben egyenjogú tagságot sikerül elérniük, az ország érdekeiknek is 
nagyobb érvényt tudnak szerezni. Sforza arra is reményt látott, hogy Európa gazdasági 
összefogása elindíthatja azt a folyamatot, amelynek végcélja az európai integráció, hiszen egy 
integrált Európán belül elkerülhetők lennének a háborúk, könnyebben beindulhatna a 
gazdaság fejlődése és a szocialista országokkal szemben is erősebb bázist képezhetnének. 
Sforza a konferencián tartott egyik beszédében azt is kifejtette, hogy szerinte Európa 
elképzelhetetlen Németország és a mediterrán országok részvétele nélkül. Amint Sforza 
Európával kapcsolatos beszédeiből láthatjuk, a Mediterráneumot úgy tekintette, mint Európa 
különleges partnerét, ezért az Európai Unió harmadik országokkal folytatott kapcsolataiban a 
térségnek kiemelt szerepet szánt. A világháborút követően az angol, francia és olasz 
politikusok közül sokan támogatták azt az elképzelést, hogy Európa és Afrika között uniót 
kellene létrehozni, ezzel megalkotni "Eurafrikát", amely a két nagyhatalom között egy 
harmadik pólusként működhetne. 

Az olasz miniszterelnök és külügyminiszter az európai integráció elkötelezett hívei 
voltak. A francia vezetőkkel együtt küzdöttek azért, hogy létrehozzák az Európai Uniót, 

' Pintácsi Katalin: Alcune considerazioni sulla politíca estera dell'Ilalia dopo la seconda guerra mondiale. In: 
Mediterrán Tanulmányok N. X., Szegedi Tudományegyetem, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán 
Tanulmányok Tanszék, Szeged, 2001. 
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amelynek lapjait az 1951-ben létrehozott Európai Szén- és Acélközösség (ÉSZAK) teremtette 
meg. Ugyanekkor született meg az egységes európai hadsereg létrehozásának gondolata, 
amely a koreai konfliktus nyomán még nagyobb figyelmet kapott. Európa biztonságának 
megteremtéséhez nélkülözhetetlenné vált Németország felfegyverzése, amelyet valamilyen 
módon ellenőrzés alatt kívántak tartani. Ismét Franciaország tett javaslatot a megoldásra. A 
francia miniszterelnök, Pleven felvetette, hogy hozzanak létre egy európai hadsereget, 
amelyről az ÉSZAK országai 1951 februárjában tárgyalásokat kezdtek. A Paolo Emilio 
Taviani vezette olasz küldöttség a tárgyalások első szakaszában nem vállalt kezdeményező 
szerepet, inkább várakozó álláspontra helyezkedett. Az olasz politikusok attól tartottak, hogy 
az Európai Védelmi Közösség (EVK) létrehozásával csökkenne a kétoldalú amerikai - olasz 
kapcsolatok szerepe, s Európában pedig a hangsúly végképp eltolódna a Mediterráneumról 
Németországra és Franciaországra. Az ország gazdasági helyzete sem bírta volna el a 
jelentősen megnövekedő katonai költségeket, s félő volt, hogy az ipar területén is Olaszország 
túlságosan alárendelődik a francia és német iparnak. Másrészt a hivatalos politikának 
pozitívan kellett viszonyulnia a tervezethez, mivel az USA is támogatott mindenféle európai 
kezdeményezést. A Védelmi Közösség elfogadtatásához a kormány a föderalistáktól kapott 
segítséget. A küldöttség élére De Gasperi Ivan Matteo Lombardo-t nevezte ki, aki a 
föderalizmus meggyőződéses híve volt, s aki így közvetíthette az olasz föderalizmus atyjának, 
Altiero Spinellinek az eszméit.' Az olasz küldöttség ettől kezdve sokkal aktívabban vett részt 
a tárgyalásokon, s próbálta elfogadtatni azt az elvet európai partnereivel, hogy az EVK-nak 
akkor lehet létjogosultsága, ha az az első lépés lesg az Európai Politikai Közösség (EPK) 
megalakításához vezető úton. Az egyik legfőbb céljuk az volt, hogy a szervezet része legyen 
egy általános választójogon közvetlenül választott parlament. A gondolat támogatásra talált 
mind az európai tárgyaló feleknél, mind az Egyesült Államoknál, mely emelte az olasz 
politika presztízsét. Ezáltal Olaszország is biztosítva látta, hogy megmaradnak a NATO 
keretén belül kialakított hagyományos kapcsolatai az USA-val, valamint az ellenzéket is 
sikerült leszerelni. Az EVK Alapító Okmányának 38. cikkelye tartalmazza a Politikai 
Közösség létrehozásának lehetőségét, amit úgy is szokás emlegetni, mint a De Gasperi 
tervezet. Ebben szerepel, hogy létre kell hozni egy Alkotmányozó Gyűlést, amelyet majd az 
európai nép választhat meg. 1952. május 27-én a hatok Párizsban aláírták az EVK Alapító 
Okmányát, melyet még a nemzeti parlamenteknek is ratifikálniuk kellett. Az EVK létrejötte 
meghiúsult 1954. augusztus 30-án, mivel a francia parlament nem ratifikálta a tervezetet. 
Quaroni, Olaszország francia nagykövete már korábban jelezte, hogy véleménye szerint 
Franciaországban nem lesz meg a parlamenti többség az EVK ratifikálására, ezért lehet, hogy 
Rómának is helyesebb lenne halogatni a döntést az USA támogatása ellenére. A második 
világháborút követően többször tanúi lehetünk, hogy Olaszország a francia politikát kívánja 
követni. Időközben az olasz belpolitikában is jelentős változások történtek, mely szintén 
csökkentette az EVK aláírásának esélyét. (1953 júniusában Giuseppe Pella, majd 1954 
februárjában Mario Scelba alapított kormányt, végezetül 1954. augusztus 19-én De Gasperi 
elhunyt.) Mindezen változásoknak köszönhetően tehát nemcsak Európában, hanem 
Olaszországban is csökkent a lelkesedés az európai integráció továbbfejlesztésére. Az EVK 
létrehozása helyett, Eden angol külügyminiszter javaslatára bevették a NATO-ba a Német 
Szövetségi Köztársaságot, és a Brüsszeli Szerződésbe felvették Olaszországot és az NSZK-t 
is, mely így a Nyugat Európai Unió nevet kapta. 

Olaszország részvétele az európai integrációs folyamatban sikeresnek tekinthető, 
melyben nagy szerepe volt karizmatikus politikai személyiségeinek, mint De Gasperinek vagy 

' Pintácsi Katalin: A szabad és egységes Európáért (A ventotenei kiáltvány, 1941), Gradus Ad Pamassum, 
Szeged, 1999. 
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Sforzanak. Franciaországhoz vagy az NSZK- hoz képest természetesen kissé háttérbe szorult, 
de a részvétellel legalább lehetőséget kapott, hogy érvényt szerezzen politikai érdekeinek. 

Olaszország földrajzi helyzetének és történelmi kapcsolatainak köszönhetően Európa 
és a Mediterráneum között hidat alkot. Az olasz politikai vezetők ki akarták használni ezt a 
helyzetet, hogy az ország presztízsét növeljék a világban. Azonban politikai és gazdasági 
eszközei e híd - szerep megvalósítására meglehetősen korlátozottak voltak. 

A Szovjetunió és az Egyesült Államok köré csoportosult szövetségi rendszerek között 
egyre elmélyülő ellentétek katonai szövetségek létrehozására ösztönözték az érintett 
országokat. Az 1948 tavaszán megalakított Brüsszeli Szerződésben Olaszország még nem vett 
részt, mivel a választások előtt De Gasperi nem akart katonai szervezetbe belépni. Az ország 
NATO csatlakozását követően is, az olasz politikusok nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a 
gazdasági és politikai együttműködésnek. Az atlanti szövetségen belül mindent megtettek, 
hogy előnyöket szerezzenek Olaszország Mediterráneumban elfoglalt fontos stratégiai 
helyzetéből, de ez csak a tagsághoz volt elegendő, és nem vehettek részt a legmagasabb 
döntéshozó szerveiben. 

Olaszország nemzetközi szervezetekben folytatott tevékenységét tekintve láthatjuk, 
hogy az olasz külpolitika célja nem csupán az volt, hogy Olaszország fontos tényezőnek 
számítson a Mediterráneumban, hanem hogy Franciaországhoz és Nagy-Britanniához hasonló 
befolyást nyerjen, mint euró - mediterrán hatalom. 

A Mediterrán Paktum megvalósításának gondolata szorosan összefonódik a második 
világháborút követö, a nyugat védelmének megoldását szolgáló elképzelésekkel.4 A 
Mediterráneumot évszázadok óta összekapcsolódó történelme a Nyugattal Európához köti, 
amely a gyarmati rend kialakulásával mégjobban elmélyült. A Mediterráneum a tengeri 
útvonalak találkozópontja, és a gazdag kőolaj és földgázlelőhelyeinek feltárása még 
értékesebbé tette a fejlett országok szemében, amelyek gazdasága jelentős mennyiséget 
fogyaszt ezekből az energiahordozókból. 

Az általam tanulmányozott dokumentumok alapján (a Mediterráneumról szóló 
munkákban, amelyek a kutatott időszakot tárgyalják, mindeddig nem szerepel a Mediterrán 
Paktum részletes elemzése, és pontos dátumot sem találhatunk arra vonatkozóan, hogy mikor 
merül fel először megalakítása) úgy látszik, hogy a Mediterrán Paktum megalakításának 
gondolata összekapcsolódik az Arab Liga azon törekvésével, hogy egységesítsék az arab 
országokat, amelyek így egy harmadik pólust képeznének Nyugat és Kelet között. Erről 
először az Arab Liga 1946. szeptemberi ülésén esett szó. Majd 1947 nyarától több utalást 
találunk arra, hogy a görög és török külügyminiszterek meg akarták győzni az Egyesült 
Államokat, hogy támogassák egy olyan katonai - politikai szövetség létrehozását, amelynek 
tengelyét Görögország, Olaszország és Törökország alkotnák, és csatlakozhatnának hozzá 
arab országok is. Bevin 1948. januári beszédében, amikor javasolta katonai szövetség 
létrehozását az európai országok között, három különböző szervezetről beszélt: egy 
európairól, egy atlantiról és egy mediterránról. Nagy - Britannia hatékony eszköznek vélte a 
Mediterrán Paktumot - amelyben együttműködhetne az angol befolyás alatt álló 
Görögországgal és Törökországgal - arra, hogy gyarmatbirodalmának szétesése 
következtében a régióban elvesztett hatalmi pozícióját némileg megerősítse. Spanyolország 
abban a reményben, hogy kitörhet a diplomáciai elszigeteltségből, szintén kezdeményezte egy 
Mediterrán Paktum megalakítását. Franciaország nem folytatott tevékenységet hasonló 

4 Pintácsi Katalin: Olaszország és a Mediterrán Paktum. In: Limes N. 4., Tatabánya, 2002., Pintácsi Katalin: Italy 
and the Mediterranean Pact. In: Mediterrán Tanulmányok N. XII., Szegedi Tudományegyetem, Újkori 
Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged, 2003., Pintácsi Katalin: A Mediterrán 
Paktum a magyar diplomáciai jelentések tükrében. In: ö t Kontinens, Budapest, 2004. 
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szervezet megalakításának érdekében, viszont hangsúlyozta, a Mediterrán Paktum 
megalakítása esetén vezető szerepet akart volna betölteni benne. 

Olaszország reakciója a tervezett paktummal kapcsolatban mediterrán politikájának 
szempontjából nagyon érdekes. Olaszország mindig azt tartja szem előtt, hogy az Egyesült 
Államok csupán elvi támogatást kívántak adni a tervezethez, de nem akartak gyakorlati 
lépéseket tenni érdekében. A görög és török külügyminiszterek olasz politikai vezetőkkel 
folytatott tárgyalásaik alkalmával meg akarták győzni őket arról, hogy részt vegyenek a 
paktumban. Olaszország azonban nem mutatott érdeklődést, mivel minden olyan katonai 
szövetség működését, amelyben nem vett részt az Egyesült Államok, nem tartott 
hatékonynak. Attól is tartónak, hogyha csatlakoznak egy regionális katonai szervezethez, 
esetleg nem kerülhetnek majd be a nagyhatalmak szövetségébe. Ebből a szempontból érdekes 
elemezni Olaszország belépését a NATO-ba. 

Olaszország 1949. április 4-én alapító tagként írta alá az Észak - atlanti Szerződést. 
1947 novemberében és decemberében a Londonban folyó miniszteri találkozók 

alkalmával már felmerült angol és francia részről, hogy milyen garanciákat vállalna az USA 
politikai és katonai téren európai partnereivel szemben. Az Egyesült Államokban azonban 
ekkor folyt a választásokat megelőző kampány, és kockázatos lett volna szakítani az izolációs 
politikával, tehát az európai államok nem várhattak semmiféle biztosítékot. Ezért az angol 
külügyminiszter, Bevin úgy vélte, hogy jobb, ha az európai államok a saját kezükbe veszik a 
kezdeményezést. Ezért 1948 januárjában javasolta Angliának, Franciaországnak és a Benelux 
Államoknak, jelezve, hogy Olaszország bevonásától sem zárkózna el, hogy kössenek 
kétoldalú szerződéseken alapuló egyezményeket, mely kölcsönös katonai és politikai 
garanciákat jelentene. A prágai események hatására ezek az államok még inkább sürgetőnek 
érezték a szövetség létrehozását, így 1948. március 17-én az öt állam aláírta a Brüsszeli 
Szerződést, amely egy többoldalú politikai és katonai egyezmény volt. Annak ellenére, hogy 
maguknak az alapító tagoknak is kételyei voltak Olaszországgal kapcsolatban, mely 
katonailag, gazdaságilag igen gyenge volt, és az angolok még attól is féltek, hogy a 
gyarmatok kérdésében Olaszország a szövetségen belül próbál majd meg nyomást gyakorolni, 
mégis az olaszok voltak azok, akik visszautasították a részvételt. Az olasz diplomácia kemény 
munkájába került, hogy meggyőzze az Egyesült Államokat és a nyugat - európai államokat, 
hogy ez az elutasítás nem jelenti azt, hogy Olaszország ne kívánna továbbra is Európa 
demokratikus feléhez tartozni. 1948 nyarán Sforza és De Gasperi igen hatásos beszédek 
sorával javítani tudott az ország megítélésén. Hangsúlyozták az európai összefogás 
fontosságát, amelyet azonban jobban szerettek volna gazdasági téren elindítani, melyre 
példaként hozták az OEEC hatására létrehozott olasz - francia vámunió tervezetét. Kiemelték, 
hogy az USA-val való kapcsolatoknak továbbra is nagy jelentőséget tulajdonítanak, de jobban 
bíznak az amerikai - olasz kétoldalú egyezmények hatékonyságában, és az ezek által nyújtott 
garanciákban. 

Az USA részéről 1948. június 11-én vált lehetségessé egy katonai szervezetben való 
részvétel, amikor a szenátus elfogadta a Vandenberg - javaslatot, mely kimondja, hogy az 
Egyesült Államok békeidőben is részt vehet a kontinensen kívüli államokat is magába foglaló 
katonai jellegű szervezetben. Az USA Kanadával és a Brüsszeli Szerződés államaival 
tárgyalásokat kezdett biztonságpolitikai kérdésekről egy olyan szervezet létrehozására, amely 
lefedné az egész atlanti térséget. Ekkor még Olaszország részvételéről szó sem esett, és 
tulajdonképpen a Mediterráneum is csak az ötvenes évek második felétől kapott nagyobb 
figyelmet. Egyedül Franciaország támogatta Olaszország részvételét abban a reményben, 
hogy a Mediterráneumban együtt jobban tudnák érvényesíteni érdekeiket, és a támogatásért 
cserében Olaszország segítene elfogadtatni Algéria részvételét is a szerződésben, mint 
Franciaország szerves része. A franciák örültek volna, ha keleti határaikon szélesebb sávban 
egy biztonsági zóna lett volna kiterjesztve. Az angolok a gyarmati ellentétek miatt egyáltalán 
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nem támogatták Olaszországot, a Benelux Államok az ország rossz gazdasági és katonai 
helyzetét kifogásolták, mivel így csak Olaszországnak válna hasznára a tagság. Az USA pedig 
még mindig nem tudta megbocsátani, hogy Olaszország visszautasította a Brüsszeli 
Szerződésben való részvételt. A kutatások jelenlegi állása szerint a történészeknek nem 
sikerült még pontosan meghatározni, hogy Olaszország mikor változtatott álláspontot, és 
jelezte csatlakozási szándékát a tárgyalásokhoz. A diplomáciai iratokból azt tudjuk, hogy a 
három fő nagykövet ( Tarchiani - Washington, Quaroni - Párizs, Gallarati Scotti - London) 
Bevin a Brüsszeli Egyezményre tett javaslatára reagálva a kezdetektől fogva támogatták 
Olaszország katonai szervezethez való csatlakozását is, és próbálták ennek helyességéről De 
Gasperit és Sforzát meggyőzni. Egyedül a moszkvai követ, Brosio támogatta az ország 
semlegességét. 1948 végére már a külügyminiszter is egyre inkább belátta, hogy az ország 
érdeke azt kívánja, hogy csatlakozzon az alakulóban lévő Atlanti Egyezményhez, s a 
miniszterelnököt is sikerült maga mellé állítania. Az biztos, hogy az olasz parlamentben 1948 
novemberében és decemberében folytak viták arTÓl, hogy kitartsanak-e a semlegességi 
szándék mellet, vagy vállalják katonailag is a csatlakozást a nyugathoz. Nenni szocialista 
képviselő indítványa indította el a tényleges vitát, amelyben javasolta, hogy foglalják 
törvénybe az ország semlegességét. Végül azonban a parlament december 4-én leszavazta a 
javaslatot, így nem volt törvényi akadálya annak, hogy az ország katonai jellegű szervezethez 
csatlakozzon. Az olasz politikusok valószínűleg felismerték, hogy az országuk nem maradhat 
semleges, althoz túl gyenge gazdaságilag és egyedül képtelen lenne megvédeni magát. Csak 
akkor lehet biztonságban, ha maga mellett tudja Amerika támogatását, melyet a kétoldalú 
szerződéseken alapuló biztonsági garanciák kérésével nem sikerült megkapni. Az egyetlen 
megoldás az Atlanti Szerződéshez való csatlakozás maradt. Az első diplomáciai lépések 1948. 
decemberében történtek meg. Sforza Schumannal Cannes-ban folytatott megbeszélései során 
a francia külügyminiszter javasolta, hogy Olaszország jelezze csatlakozási szándékát az 
Atlanti Szerződéshez, és biztosította Sforzát támogatásáról. 1949. január 6-án Sforza és De 
Gasperi egy memorandumot küldtek el Tarchianinak, Róma washingtoni nagykövetének, 
melyben információkat kértek a szervezetről, de ez a memorandum nem egyenlő a felvételi 
kérelemmel. A diplomáciai csűrés - csavarás következtében, de leginkább Tarchiani és az 
olasz lobbyt vezető szenátoroknak köszönhetően egy felvételi kérelemmel egyenlő 
dokumentum kerül megvitatásra a tárgyalást folytató külügyminiszterek elé. 1949. március 1-
én Tarchiani egy memorandumban jelezte, hogy Olaszország nemzetbiztonsága miatt fontos 
lenne a NATO-ba való felvétele, s amilyen hamar csak lehet, részt szeretne venni a 
tárgyalásokon, vagy legalább megkapni a szerződés szövegét. Végül 1949. március 8-án 
Olaszország hivatalosan meghívást kapott az Atlanti Szerződésről szóló tárgyalásokra. 

Olaszország felvétele a NATO-ba meghatározó volt a mediterrán szövetségek további 
sorsára. Az a tény, hogy részvétele az atlanti szövetségben szinte az utolsó percekig kétséges 
maradt azt mutatja, hogy nem alakult még ki egy világos elképzelés arról, hogy hogyan 
szervezzék meg a Mediterráneum biztonságát. Az amerikai politikusoknak nem volt a felől 
kétsége, hogy Franciaország és Nagy - Britannia nem tudták tovább biztosítani a térséget és 
már 1947-ben a Truman - doktrína meghirdetésével kinyilvánították, hogy készek gazdasági 
segítséget nyújtani Görögországnak és Törökországnak. A Nemzetbiztonsági Tanács 
különböző dokumentumaiban leszögezte, hogy az USA érdekelt a Mediterráneum békéjének 
és biztonságának fenntartásában, de vonakodtak attól, hogy a Mediterráneumot is magába 
foglaló szövetségben szerepet vállaljanak. így egészen 1949 márciusáig az USA is inkább egy 
különálló Mediterrán Paktum keretein belül kívánta megoldani Olaszország biztonságát is. 
Olaszország viszont elutasította ezt a megoldást: ebben a szervezetben nem látta biztosítottnak 
az amerikai garanciát; Nagy - Britannia pedig, amellyel nézeteltérései voltak vezető szerepet 
töltött volna be benne; Olaszország inkább gazdasági téren akart együttműködni a térség 
országaival és a térségben fennálló konfliktusok miatt lehetetlen volt egy szövetséget 
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létrehozni. Olaszország NATO tagságával viszont a Mediterráneum is részévé vált az atlanti 
szerződés által nyújtott garanciáknak, és ezzel az USA fontos lépést tett a Mediterráneumban 
betöltött nagyhatalmi szerep vállalásához vezető úton. 

Görögország és Törökország csalódottan vették tudomásul, hogy nem nyertek felvételt 
az atlanti szövetségbe, ezért még aktívabban dolgoztak a Mediterrán Paktum 
megvalósításának érdekében. Nagy - Britannia legfőbb támogatójuk volt ebben, Olaszország 
viszont mindent megtett, hogy segítse csatlakozásukat a NATO-hoz. A feszült nemzetközi 
helyzet inkább ez utóbbi megoldásnak kedvezett, és a két ország tagságot nyert 1952-től. 

Miután a három ország, amelyeknek a Mediterrán Paktum bázisát kellett volna 
alkotniuk csatlakozott a NATO-hoz, nem az volt már a kérdés, hogy milyen szervezetet 
kellene létrehozni a térség biztonságának megoldására, hanem az, hogy hogyan kellene 
megszervezni azokat az egységeket, amelyek a Mediterráneum biztonságáért felelnek. 1951 
nyarán Franciaország, Nagy - Britannia, az USA és Törökország létrehozták a közel - keleti 
védelmi szervezetet, amelynek elsődleges célja Egyiptom NATO-hoz való kapcsolása volt. 
Egyiptom elutasítása miatt azonban ez nem valósulhatott meg. Olaszország diplomáciai 
sikertelenségként élte meg, hogy kimaradt ezekből a tárgyalásokból, hiszen midig fontos 
eleme volt külpolitikájának a közvetítés. Csak kevés vigaszt találhatott akkor, amikor 1953 
februárjában Pacciardi olasz védelmi miniszteren keresztül közölte Nagib tábornok politikai 
szándékait a nyugattal. Egyiptom inkább elfogadta Olaszországot közvetítőnek, még akkor is 
ha Törőkország muzulmán ország, mert Angliával való ellentétei miatt sokkal közelebb érezte 
magához Olaszországot. 

Olaszország, bár limitált lehetőségei miatt ténylegesen nem gyakorolhatta a híd -
szerepet, de az általa kidolgozott együttműködést célzó politika olyannyira előremutató volt, 
hogy ténylegesen mégis betöltötte azt. Olaszország új mediterrán politikáját az USA is 
támogatta, ami leglátványosabban az 1956-os Szuezi - válság kapcsán mutatkozott meg. 

Olaszország kihasználva Franciaország és Nagy - Britannia meggyengült pozícióit a 
Mediterráneumban, azt remélte, hogy ezzel gazdasági előnyökhöz juthat. Erre a legjobb példa 
Enrico Mattéi tevékenysége volt, aki a Nemzeti Energetikai Hivatal (ENI) elnökeként 
hatékony politikát folytatott a közel - keleti olajüzletben való részvételére. Tisztában voltak 
azzal, hogy még a nagyhatalmak sem képesek az olyan konfliktusokat megoldani, mint az 
arab - izraeli ellentétek és a Nagy-Britannia és Egyiptom közötti konfliktus, ezért Olaszország 
megelégedett azzal, hogy megpróbált egyenlő távolságot tartani az aratok és Izrael között és 
gazdasági kapcsolatait fejleszteni az arab országokkal, és eközben törekedett arra, hogy 
akadályozza a kommunizmus térnyerését a Közel - Keleten. Olaszország sikeresen teljesítette 
e három célt: annak ellenére, hogy elismerte Izrael államot az olasz - arab gazdasági és 
politikai kapcsolatok nem romlottak. Már rögtön a második világháború után aktív 
diplomáciai tevékenység tanúi lehetünk Olaszország és az arab országok között: például 
barátsági és kereskedelmi szerződést írt alá Irakkal, Iránnal, Libanonnal, Jemennel, 
Egyiptommal, Szaúd - Arábiával és Jordániával. Ami azt a lehetőséget illeti, hogy a 
kommunizmus a térségben elterjedne, annak a lehetősége igen kicsi volt. A kommunizmus 
eszméi erős ellentétben állnak az iszlámmal, ezért ez a félelem megalapozatlan volt. 

Az a tény, hogy az olasz politikusok nagy jelentőséget tulajdonítottak az USA 
részvételének a védelmi szervezetekben azt mutatja, hogy az elsők között voltak, akik 
felismerték, hogy az Egyesült Államok gazdasági ereje rövid időn belül politikai és katonai 
hatalmi túlsúlyt is fog eredményezni. A Mediterráneum a háborút követően csak másodlagos 
stratégiai fontosságú volt, a figyelem elsősorban Közép - Európára irányult. Az 1950-es 
évektől láthatunk változást, ahogyan erről Badoglio marsall már 1944 áprilisában írt: „Az 
amerikaiak tévednek, amikor hosszú távon le akarnak mondani a mediterráneumi 

11 



jelenlétükről, A Mediterráneum a közeljövőben egy új euró - afrikai politikai rend alapja lesz, 
amelyben Olaszországnak is fontos szerepe lesz. "' Badoglio jó prófétának bizonyult. 

Bár az olasz külpolitika legfontosabb elemei a második világháború után az európai és 
atlanti politikák voltak, ezekben is érvényesíteni tudta mediterráneumi érdekeit. Az olasz 
politikusok nagy érdeme volt, hogy felismerték, hogy sikeresebbek lehetnek, ha egyeztetik 
mediterrán politikájukat az európaival és az atlantival. Mára Olaszország jelentős 
középhatalommá vált, amelyet a háború utáni évek külpolitikája alapozott meg. Ezt egy 
jelentős gazdasági fejlődés is kísérte. 

A kutatás eredménye az, hogy hibás az olasz külpolitikára úgy tekinteni, amely csak 
az Egyesült Államok által megszabott irányokat követi és hiányzik belőle minden önálló 
kezdeményezés. Ezzel szemben úgy kell rá tekinteni, mint egy hatékony tevékenység, amely a 
lehető legjobb eredményeket próbálja kihozni olyan körülmények kőzött, amelyek nemcsak 
Olaszországtól függnek. A fenti események áttekintésével láthattuk, hogyan vette át 
Franciaország és Nagy-Britannia nagyhatalmi szerepét az Egyesült Államok és hogyan 
változtak meg a hatalmi egyensúlyok. Hacsak Olaszországot tekintjük, a külpolitikája jelentős 
változáson ment keresztül. A második világháború előtt arra törekedett, hogy Európában és a 
Mediterráneumben nagyhatalmi szerepet töltsön be. A háború után viszont középhatalmi 
szerep elérésére törekedett az európai integráció és az atlanti politika segítségével. 
Mediterráneumi érdekeit is ezekben akarta érvényesíteni. Az olasz külpolitika e három irányát 
nem lehet különállóan kezelni, hiszen szorosan összefüggnek egymással. 

A kutatást jól kiegészítené az 1953 - 1958 közötti olasz külpolitika vizsgálata, azon 
belül is az 1956-os szuezi válságé. Ez az esemény az, amely igazolta, hogy az újonnan 
kidolgozott olasz mediterrán politika céljai helyesek, és eredményre vezetők voltak. 

5 In: Sebesta, Lorenza: Politica di sicurezza italiana e innovazioni strategiche nell'Europa degli anni cinquanta., 
In: Di Nolfo, Ennio (szerk.): L'ltalia e la politica di potenza in Europa 1950 - 1960, Milano, Marzorati, 1992. 
677. t. 
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