
 
 

Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Faragó Gábor – Forgó 
Zsolt – Háda Béla – Madarász Anita, ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012. 

 
15 

 
Andreides Gábor 

 

Propagandagépezet a fasiszta Olaszországban 
 
 

A 19. század végére, a 20. század elejére a modern világban bekövetkezett jelentős 
társadalmi-politikai változások mellett végbement és lezajlott az információáramlás 
forradalma is. A technika robbanásszerű fejlődésének köszönhetően a nagyvilág szom-
jazta a friss és pontos tudósításokat, beszámolókat. Mindezek mellett nyilvánvalóvá 
vált az is, hogy az újságírás, különösen a politikai zsurnalisztika egyre növekvő szerepe 
és erősödése, az információközlés és továbbítás technikájának korszerűsödése hamar 
új, addig ismeretlen lehetőségek tárházához — a későbbi negyedik hatalmi ág, a média 
kialakulásához — vezet majd. A huszadik század elején létrejövő szélsőségesen radiká-
lis politikai eszmék és áramlatok pedig éles szemmel vették észre az újság, és a techni-
kai arzenál biztosította propagandisztikus lehetőségeket.  

Így történt ez Olaszországban is, amely három és fél éves hadakozást követően 
teljesen kimerülve, súlyos társadalmi és gazdasági problémákkal küszködve, a 
„vittoria mutilata” ígéreteiben csalódva került ki az első világháborúból. A súlyos 
válságra egy, a háború lövészárkait megjárt katona, felnövekvő csillagú egykori 
szocialista újságíró-szerkesztő Benito Amilcare Andrea Mussolini kínált radikálisan 
szélsőséges, de a kezdetekben olaszok millióinak egyetértését elnyerő megoldást. 

 
Az olasz sajtó a marcia su Romát követően 

 
Benito Mussolini az egykori svájci, majd olaszországi hírlapíró nemcsak, hogy 

ismerte, hanem tökéletesen tisztában is volt az újságírás és a tömegtájékoztatás 
jelentőségével, szerepük egyre növekvő fontosságával és súlyával. Ismerte azoknak 
felhasználási módját és lehetőségeit, teljes mértékben kihasználta a propaganda 
nyújtotta lehetőségeket. Érdeklődése kormányfőként is rendszeres és intenzív volt, 
a sajtót, tömegtájékoztatást, és információáramlást fontos esetekben személyesen 

irányította
1. Mussolini a Margherita Sarfatti

2 (1880-1961) jegyezte „DUX” című 

                                         
1 Mussolini személyes érdeklődésre kitűnő példa Guglielmo Ferrero (1871-1942) író, történész ese-

te: Ferrero egy alkalommal értesítést kapott a firenzei prefektustól, hogy sürgős üzenetet kell átadnia 
neki. A prefektus, aki máskor szokás szerint mosollyal szokta fogadni Ferrerót, most gondterhelten vár-
ta: „előhúzott egy papírt, és hosszas szemrehányásként felolvasta: ezt a levelet személyesen a kormány-
fő címezte nekem. A szöveg szó szerint a következő mondattal fejeződött be:«Mondja meg Ferrero úr-
nak, hogy a francia forradalom nagyon is másként bánt el ellenségeivel». Vajon milyen bűnt követtem 
el, hogy a mindenható diktátor, szerencsétlen karrierem lehetséges végkifejleteként a máglyát villantot-
ta fel előttem? Egy magánlevélről volt szó, amelyen egy visszautasított útlevélkérelem kapcsán gúnyo-
lódtam egy kicsit azokon a jótéteményeken, amelyeket a szabadságért, demokráciáért és jogért vívott 
nagy háború biztosított Olaszországnak; ez a levél New Yorkban egy riporter kezébe került, aki néhány 
soros, kissé harapós jegyzetet készített belőle a nagyváros egyik lapja számára. A konzulátus azonnal 
elküldte telegráfon Rómába a jegyzet szövegét, és a diktátor Marat-hoz illő fenyegetésekkel és szidal-
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könyvben, amely nem más, mint a duce első életrajza, így emlékezett a zsurnalisz-
ta időre: „Kormányra lépve nem felejtettem el, hogy újságíró vagyok; gyakran szí-
vesen veszek elő papirost és írok egyet-mást, ami érdekelheti az olaszokat. A lát-
szat az, mintha ezek hivatalos vagy félhivatalos híradások volnának, pedig csak kis 
rövid cikkek, melyek a régi mesterségem után való vágyódásaimat jelentik.”3 
Ugyanitt a hírlapírói feladatokat tekintve eligazítást is nyújt a közeljövőre: „Azt kí-
vánom, hogy a hírlapírás együtt dolgozzék a nemzettel. Sok rokonszenvvel és test-
véri érzéssel mondom nektek, hogy szedjétek össze a bátorságotokat, mert nem 
tudom, hogy ha nem is a tarsolyotokban, de a szerkesztőségi tarsolyotok között 
nincs-e elrejtve számotokra a jövendő marsallbotja.”4 

A kilencven évvel ezelőtt lezajlott marcia su Romát követően az olasz napilapok 
közül néhány5 azonnal „beálltak” az új kormányzat támogatói mellé, a lapok több-
ség azonban megpróbált, a szervezett zaklatások és szabályos terror ellenére neut-
rális maradni. Szigorú megtorlások csak később 1925 és 1926 során kezdődtek, m i-
kor számos, úgynevezett speciális, restrikciós törvényt (ú.n.„leggi fascistissime”) 
fogadott el a fasiszta olasz parlament. E törvények elfogadásával, a „fasiszta forra-
dalmat” (rivoluzione fascista) követő törvénykezéssel ténylegesen is megkezdő-
dött, az állam addig még meglévő liberális struktúrájának leépítése és a totalitári-
us6 fasiszta rendszer kiépítése. A miniszterelnök 1925. január 3-án a képviselőház-
ban elmondott beszédében nem is nagyon cifrázta mondanivalóját, mikor kijelen-
tette, hogy az olasz nemzet életében szomorú szünetet képző, a fasizmus szellemi-
ségétől oly idegen „liberális államnak vége”7 

Kiterjesztették a végrehajtó hatalmat, amelyhez már a Mussolini elleni merény-
letek8 előtt hozzáláttak. A duce egy beszédében a változások lényegét így fogal-

                                                                                               
makkal kezdett bombázni engem […] Szinte hihetetlen volt. Egy angol miniszterelnöknek, egy francia 
elnöknek még csak tudomására sem jutott volna ilyen jelentéktelen jegyzet.” FERRERO, Guglielmo: A 
hatalom, Kairosz Kiadó, Budapest 2001. 36. 

2 A velencei zsidó családban született Margherita Grassini – házasságát követően Sarfatti – hamar csatla-
kozott az olasz szocialista mozgalmakhoz, majd a párthoz. Dolgozott szocialista lapok, majd kifejezetten nők-
nek szóló hetilapok munkatársaként, majd miután 1912-ben megismerkedett Mussolinivel egyre komolyabb 
szerepet kapott a leendő diktátor mellett. A szoros munkakapcsolat mély érzelmeket is kiváltott kettőjük kö-
zött. Sarfatti volt Mussolini első, 1925-ben Angliában is megjelent életrajzának a „Dux” címet viselő biográfiá-
nak a szerzője. A Magyarországon is megjelent életrajzot Kosztolányi Dezső fordította magyarra. 

3 SARFATTI, Margherita: „Dux” 302., közli MUSSOLINI: A fasizmus doktrínája Gede testvérek BT, 
2000 131. 

4 MUSSOLINI: 132. 
5 Ilyenek voltak többek között a római „Il Messaggero”, a trieszti „Il Piccolo”, vagy a firenzei „La 

Nazione” című lapok.  
6 Maga a kifejezés totalitárius (totalitario) olasz neologizmus, amelyet a Mussolinivel szemben álló 

ellenzék 1923 májusában alkalmazott és használt először. 
7 MUSSOLINI, Benito: Discorso pronunciato alla Camera il 3 gennaio 1925. IN: DE FELICE, Renzo: 

Autobiografia del fascismo Antologia di testi fascisti 1919-1945, Einaudi Tascabili, 2004. 210. 
8
 1925-26 során számos merényletet követtek el a fasiszta Olaszország vezetője ellen. Az első – 

meghiúsított – merénylet a szocialista képviselő Tito Zaniboni és Luigi Capello tábornok nevéhez fűződik 
1925. november 4-én. Ezt követte az ír Violet Gibson 1926. április 7-i merényletkísérlete, majd ugyan-
ezen év szeptember 11-én az anarchista Gino Lucetti próbálkozása, aki bombát dobot Mussolini kor-
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mazta meg: „A mi formulánk a következő: minden az államban, semmi az államon 
kívül, semmi az állam ellen.”9 A beszéd folytatása is érdekesen hangzott: „Azt hi-
szem, hogy a politikai vita más úton haladt volna, ha felfogják azt a tényt, hogy 
1922 októberében nem kormányváltozás ment végbe, hanem létrehoztak egy új 
politikai rendszert”10.  

Lassan-lassan vallani kezdte, hogy nincs szükség ellenzékre. Ezt 1925-ben így 
fogalmazta meg egy beszédében: „Az ellenzék azonban bennünk van […] Mi szigo-
rúan ellenőrizzük saját magunkat. Az ellenzéket mindenekelőtt a dolgokban talál-
juk, az objektív nehézségekben, az életben.”11 1925. december 24-én kezdődött 
meg a gyors „állammá alakulás” időszaka. Többek között létrehozták a kormány-
vagy miniszterelnöki tisztséget a minisztertanács elnökének tiszte helyett, kiter-
jesztették a kormány fejének jogait, kimondták, hogy jóváhagyása nélkül törvény-
tervezetet benyújtani nem lehet12.  

A fasiszta hatalomátvételt követően, az első esztendőkben önállóságát viszony-
lag megtartó és többszólamú olasz sajtóval kapcsolatban 1925. december 31-én 
érkezett meg az említett törvénycsomag verdiktje. Szilveszter napján lépett életbe 
ugyanis az az új sajtótörvény, amely kimondta, hogy az újságok csak abban az 
esetben jelenhetnek meg, írhatják, vagy nyomtathatják őket, ha arra a területileg 
illetékes prefektus, vagyis rajta keresztül a központi kormányzat engedélyt ad. 
Minden más sajtóformátum illegálisnak tekintendő, szólt a határozat. Az elkövet-
kező hónapokban súlyos teher és represszió nehezedett az olasz sajtóra, a minisz-
terelnökség sajtóosztályának az évi költségvetése pedig az 1922-es 50.000 líráról 
tíz év leforgása alatt közel félmillió (438.000) lírára emelkedett13. 

1925-26 során a totalitárius berendezkedéssel egyetemben végérvényesen átala-
kult a nagyobb olasz lapok struktúrája, bekövetkeztek a főszerkesztőváltások. 1925 
novemberében Luigi Albertini

14
 (1871-1941) negyedszázad után kényszerült ott-

hagyni a legnagyobb olasz napilap a „Corriere della Sera” főszerkesztői székét. Őt rö-
vid, alig négy esztendő alatt több főszerkesztő is követte (Piero Croci 1925-1926, Ugo 
Ojetti 1926-1927, Maffeo Maffi 1927-1929 és végén Aldo Borelli aki egészen 1943-ig 
maradt hivatalában)15. Alfredo Frassati (1868-1961) szintén novemberben és szintén 
negyedszázadot követően állt föl Torinóban és fejezte be a „La Stampa” irányítását. 
A sajtó erejét, fontosságát mutatta az is, hogy ezen időszakban számos olyan „vidéki” 

                                                                                               
mányfő kocsijára. Október 31-én pedig a 15 éves Anteo Zamboni próbált végezni Mussolinivel egy bo-
lognai rendezvényen. Zambonit a közelben álló squadristák azonnal meglincselték. 

9 ORMOS Mária: Mussolini Politikai életrajz, Kossuth kiadó, Budapest, 1987. 216. 
10 Uo. 
11 ORMOS Mária: Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20-21. században, Napvilág 

kiadó, Budapest, 2009. 126. 
12 Uo. 
13 BOSWORTH, Richard J. B.: L’Italia di Mussolini 1915-1945, Mondadori, 2007. 220. 
14

 Albertini 1900-tól huszonöt esztendőn keresztül igazgatta a Corriere della Sera-t. Mussolini elle-
nessége nem csak a lap vezércikkeiben, hanem a parlamentben is megnyilvánult: 1929-ig a parlament 
tagjaként lehetőségeihez mérten mindig a rendszer ellen lépett föl. 

15 BOSWORTH (2007): 220. 
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lapot alapítottak, amelyek a fasiszta mozgalom vezetőinek regionális bástyáihoz kap-
csolódtak: Italo Balbo Ferrarájában megalapították az „Il Vorriere padano”, Roberto 
Farinacci Cremonájában az „Il Regime fascista” című lapokat, illetve Bolognában egy-
re nagyobb jelentőségre tesz szert az „Il Resto del Carlino”, amely lapot ekkoriban 
kezdett igazgatni Leandro Arpinati (1892-1945) Bologna későbbi első embere, a bel-
ügyminisztérium majdani államtitkára16. Szintén az újságírás növekvő befolyására 
utalt, hogy Perugiában, Triesztben, Ferrarában sorra nyíltak azok az egyetemi tan-
székek, ahol az újságírást kezdték oktatni. 

A kommunista párt (Partito Communista Italiano) Antonio Gramsci (1891-1937) 
alapította lapja „l’Unità”, a szocialista párt (Partito Socialista Italiano) 1896-ban 
megszületett orgánuma az „Avanti!” és a republikánus „La Voce Repubblicana”, 
vagy a liberális demokraták lapja, a „Rivoluzione Liberale” szabad működéséről 
természetesen szó sem lehetett, ezek a sajtótermékek illegalitásba kényszerültek, 
csak titkon a legnagyobb elővigyázatossággal terjeszthették őket17. Az újságírók-
nak az átmenet éveiben még nem írták elő a kötelező párttagságot, arra majd csak 
1928-ban került majd sor. Sőt 1929-ben Arnaldo Mussolini (1885-1931) vezetésé-
vel, mint további felügyelő fórumot fölállították a Legfelsőbb Sajtóbizottságot 
(Comissione superiore della stampa). 

A betiltott antifasiszta sajtó egyik jeles képviselője volt a Firenzében, 1925-től illegá-
lisan megjelenő „Non mollare” című napilap, amelynek kiadásában olyan újságírók vet-
tek részt, mint a Rosselli-fívérek18, az európai föderalizmus későbbi képviselője Ernesto 
Rossi (1897-1967), vagy a történész-politikus Gaetano Salvemini (1873-1957).  

 
Az olasz sajtó a totális fasizmus alatt 
 
A miniszterelnökség sajtóosztályának első vezetője, sajtófőnöke a szindika-

lista gyökerekkel rendelkező Cesare Rossi (1887-1967) lett, aki posztját majd a 
Matteotti-ügy19 kapcsán hagyja ott. Rossi utóda Giovanni Capasso Torre (1883-
1973) lett, követ és meghatalmazott miniszteri rangban, aki a kormányzati sa j-
tóiroda mellett a külügyminisztérium és a belügyminisztérium sajtóosztályát is 

                                         
16

 DOGLIANI, Patrizia: Il fascismo degli italiani Una storia sociale UTET, 2008. 33. 
17 BOSWORT (2007): 221. 
18 Carlo Rosselli (1899-1937) és Nello Rosselli (1900-1937), az olasz antifasiszta mozgalom két ki-

emelkedően fontos figurái voltak. Franciaországi emigrációjuk alatt 1937. június 9-én Ciano minden 
valószínűség szerint Ciano rendeletére meggyilkolták őket. 

19 Giacomo Matteotti (1885-1924). A szocialista párti (Partito Socialista Italiano) Matteotit először 
1919-ben választják parlamenti képviselővé, majd 1921-ben és három évvel később 1924-ben is a par-
lament tagja lesz. Mindvégig élesen szembe helyezkedett Mussilnival számtalanszor felszólalt a fasiszta 
rohamcsapatok terrorja ellen. 1922-ben kizárták a szocialista pártból, mire csatlakozik az Egységes Szo-
cialista Párthoz (Partito Socialista Unitario) amelynek titkára lett. 1924. május 30-án elmondta híres, az 
áprilisi választások érvényességét kétségbe vonó, és a fasiszta rohamosztagok garázdálkodásait ismét 
leleplező beszédét a parlamentben. Tíz nappal később elrabolták, holttestét 1924. augusztus 16-án, 
Rómától 25 kilométerre találták meg.  A merénylet komoly felháborodást váltott ki az országban és ösz-
szerázta a szétzilált ellenzéket. Az úgynevezett „aventinusi kivonulást” követően Mussolini bevallottan a 
bukástól félt. Bővebben lásd ORMOS Mária: A Matteotti-ügy, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973. 



 
 

Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Faragó Gábor – Forgó 
Zsolt – Háda Béla – Madarász Anita, ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012. 

 
19 

felügyelte. Mint Mussolini sajtófőnöke természetesen részt vett a miniszterta-
nács ülésein20.  

Capasso Torre személye csak közös sajtóirányítást feltételezett, a három miniszté-
rium sajtóosztályát szervezetileg nem egyesítették. Mindhárom sajtóosztálynak volt 
vezetője, ezek a vezetők nagy hatáskörrel végezték az adott osztály részletmunkáját. 
Mindezek mellett a többi minisztérium sajtófőnökkel, vagy vezetővel nem, inkább csak 
sajtóreferenssel rendelkezett. A MOL-ban fellelhető előbbiekben hivatkozott Kozma-
anyag jelentése talán kissé elhamarkodottan úgy ítélte meg, hogy az előbb említett saj-
tóosztályok közül a legjelentősebb a külügyi sajtóosztály. Véleménye szerint a minisz-
terelnökségen működő sajtóközpont jóval csekélyebb jelentőséggel bírt, mint Magyar-
országon, „egyrészt azért, mert csak fascista sajtó lévén Olaszországban, az irányítás 
belpolitikai kérdésekben jórészt a pártból (Partito Nazionale Fascista, a továbbiakban 
olasz rövidítéssel: PNF) történik, másrészt, mert az adminisztratív sajtó rendészeti és 
sajtótámogatási ügyek a belügyi sajtóosztály hatáskörébe tartoznak, amennyiben azok 
nem közvetlenül a pártvezetőségtől eszközöltettek.”21 

Vizsgáljuk meg tehát először a legfontosabbnak ítélt külügyminisztériumi sajtó-
osztályt. A minisztérium sajtóosztálya a következő személyekből állott: Capasso 
Torre sajtófőnök – mint a fentiekben már elmondtuk meghatalmazott miniszteri 
rangban – a sajtótitkár, illetve sajtótitkárok, a különböző tematikus szemlék szer-
kesztőségének személyzetéből, idegen nyelvi fordítókból, illetve írnokokból és iro-
datisztekből.22 Az osztály feladatai közé tartozott többek között az Olaszországot 
közvetlenül, vagy közvetve érdeklő politikai eseményekről szóló tudósítások össze-
gyűjtése. A sajtóattasék az olasz követségeken naponta jelentési kötelezettséggel 
bírtak, ezekben a jelentésekben összefoglalták a sajtóterületük legfontosabb 
kommentárjait, történéseit. Az osztály azonnal közölte az olasz diplomáciai és kon-
zuli képviseletekkel, a külföldi sajtó Olaszországgal foglalkozó nyilatkozatait. Ter-
mészetesen minden követség és diplomáciai képviselet postai úton megkapta az 
aktuális olasz sajtótermékeket. A minisztérium sajtóosztálya szerkesztette külpoli-
tikai vonatkozásban a hivatalos közleményeket, ellátta a külképviseleteket sajtó-
anyaggal, fényképekkel, okmányokkal, vagy okmányszerű anyagokkal. Mindezek 
mellett szerkesztette a több nyelven megjelenő kisebb iratokat, tájékoztatókat, 
amelyek egybefoglalták a fasizmus által a kormányzati tevékenység különböző te-
rületein bevezetett reformokat, intézkedéseket, és nem utolsó sorban szemlézte a 
külföldi sajtót heti (Rassegna settimanale della stampa estera) és félhavi (Rassegna 
Quindicinale delle riviste estere) rendszerességgel.23 

Minden külhoni újságíró, ha állandó jelleggel Olaszországban tartózkodik és az 
újságírás a kizárólagos hivatása a következő kedvezményekkel rendelkezett: utazá-
si kedvezmények, előzékenység lakásvásárlás, telefonigénylés esetén, könnyítések 

                                         
20 Név, és egyéb azonosító nélküli, 1927-es úti beszámoló az „albán-olasz útról” Magyar Országos 

Levéltár K 429 Kozma Miklós iratai. (a továbbiakban: MOL Kozma iratok). 
21 MOL Kozma iratok 
22 MOL Kozma iratok 2. 
23 MOL Kozma iratok 3. 
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távirati illetékek terén, adóügyi mentességek, külföldi sajtóegyesületek számára 
biztosított egyéb előnyök.24  

A miniszterelnökség sajtóosztálya ezzel szemben kis létszámú, és csekély hatás-
körű szerv – fogalmazott kissé pontatlanul a Kozma-anyag jelentése. Kezdetekben ez 
még így is lehetett, de idővel – és erre tanulmányunkban kitérünk – jelentős változá-
sok mentek végbe struktúráját és feladatait illetően. Kezdetben feladatai jószerivel 
csak Mussolini személyére, valamint a király és a királyi házzal kapcsolatos sajtótevé-
kenységre vonatkoztak. Belpolitikai és politikai kérdésekben tulajdonképpen nem is 
volt informatív szerv – így a magyar jelentés ‒, hiszen Mussolini az intencióit inkább a 
párton, vagy más sajtóosztályokon keresztül továbbította. Valójában – erről viszont 
nem szól a Kozma-anyag úti beszámolója – az olasz sajtó számára eljuttatott hazai, és 
nemzetközi információkról, a hírek és tudósítások „tálalásáról”, a kísérő képanyagról 
a miniszterelnökség sajtóosztálya döntött. 1934-ig ezen említett kérdések ellenőrzé-
se egyenesen és kizárólag Mussolinitől magától függtek. 

A dolgok radikálisan megváltoztak, mikor 1933-ban Galeazzo Ciano (1903-1944), 
Mussolini veje25 került a miniszterelnökség sajtóirodájának élére. Minden bizonnyal 
a náci Németország példáján okulva Ciano létrehozta a Sajtó- és Propaganda Állam-
titkárságot. Az így létrejött szervezet feladata nem csak az volt, hogy általánosságban 
precíz kontrollt gyakoroljon a hírek fölött, hanem, hogy összefogja és koordinálja 
mindazokat a kiemelkedő fontosságú szektorokat – nevelés, kultúra, színház, film – 
amelyek mindeddig külön minisztériumok keretében egymástól elkülönülten működ-
tek26. És elkülönülten működtek az államtitkárságon belül azok az igazgatóságok is, 
amelyek a film, a turizmus, a színház és zene ügyeit intézték, illetve a bennük rejlő 
propaganda lehetőségekkel foglalkoztak27. Később ezen államtitkárságból alakul ki a 
Propaganda Minisztérium (Ministero della Cultura Popolare). 

A miniszterelnökséghez hasonlóan a belügyminisztérium sajtóosztálya szintén a 
Palazzo del Viminaléban volt elhelyezve, vezetője pedig a már említett Giovanni 
Capasso Torre volt. A sajtóosztály legfontosabb feladatai közé tartozott a belügyi 
lapszemlék elkészítése, a lapok belpolitikai ellenőrzése, a sajtóadminisztráció és 
rendészeti ügyek, a szubvenciók kérdése, illetve az olasz sajtó informálása és irá-
nyítása a kormány belpolitikájának megfelelően28. 

Olaszország szerte minden prefektúra mellett igen jelentős súllyal bíró sajtó-
osztály volt rendszeresítve. E fontosság oka részben abban rejlett, hogy az olasz 

                                         
24 MOL Kozma iratok 4. 
25 Az 1903-ban, Livornóban született Galeazzo Ciano kettős kötödéssel kapcsolódott a fasizmushoz. Egy-

részt édesapja Costanzo Ciano (1876-1939) révén, aki a fasiszta mozgalom egyik alapítója volt, majd pedig 
később miniszter és képviselőházi elnök is lett. Galeazzo jogi és diplomáciai tanulmányokat követően lépett a 
külügyminisztérium szolgálatába, első állomáshelye Rio de Janeiro lett. Családi kötődése a fasizmushoz akkor 
erősödött jelentősen, amikor 1930. április 24-én feleségül vette Benito Mussolini lányát, Eddát, akivel ezt kö-
vetően Sanghajba utazott konzulként. Ezzel a házassággal Galeazzo Ciano karrierje hatalmas lendületet vett: 
1933-ban már apósa sajtófőnöke, harminckét esztendős korában már sajtó- és propagandaügyi miniszter. 

26 DOGLIANI (2008): 222. 
27 Uo. 223. 
28 MOL Kozma iratok 6. 
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vidéki lapok igen jelentősek voltak, másrészt pedig a fasiszta olasz sajtótörvény a 
prefektusnak jogot adott napilap betiltására, valamint egyéb rendészeti intézkedé-
sek meghozatalára. Ezek a sajtóosztályok részben a külügyminisztérium, részben 
pedig a belügyminisztérium sajtóosztályán keresztül jutottak „instrukciókhoz”. 

Az egyik legjelentősebb olasz sajtópolitikai szerv természetesen a fasiszta párt 
sajtóosztálya volt. Az osztály vezetője közvetlenül Augusto Turati (1888-1955), a 
PNF országos vezetőjének (titkár) tartozott beszámolási kötelezettséggel. Mivel 
ezen osztály szigorúan meghatározott jogosítvánnyal nem rendelkezett számtalan-
szor összeütközésbe keveredett a minisztériumi sajtóosztályokkal. A PNF sajtóosz-
tálya informálta a PNF titkárát és a Nagytanácsot (Gran Consiglio del Fascimo), el-
lenőrizte folyamatosan a sajtótermékeket és a szerkesztőket a PNF számára meg-
felelő szempontok szerint. Az 1922 decemberében megszervezett, hivatalos üléseit 
következő év januárjától megkezdő Nagytanács eredetileg az állami rendszeren 
kívül, fasiszta vezetőkből álló tanácskozó testület volt, amely majd 1928-tól állami 
kérdésekben és ügyekben is döntési illetékességgel bírt. Tagjai közt szerepeltek: a 
quadrumvírek29, a párt titkárai, a parlament két házának vezetői, az Olasz Tudo-
mányos Akadémia elnökei. 

Amennyiben a szerkesztőségek és a szerkesztők a törvényi kritériumoknak 
megfeleltek, úgy esetleg nem fasiszta érzelmű újságíró is maradhatott – láttuk, 
1928-ig - vezető pozícióban30. Ezzel szemben a PNF sajtóosztálya követelte, hogy a 
szerkesztők, mind régi, és megbízható fasiszták legyenek. A Kozma-anyag beszá-
molója hozzáteszi: „Az újabb időben határozottan megállapítható, hogy a kor-
mány a lapok vezető pozícióit régi, és megbízható fascistákkal akarja betölteni. En-
nek az akciónak – amely szintén a pártból indult ki – a következménye a Corriere 
della Sera szerkesztőjének, Ugo Ojettinek (1871-1946) felmentése, és Maffio Maffii 
(1882-1957) kinevezése. Sokat beszélnek ezzel az akcióval kapcsolatban Gayda

31
-

nak, a Giornale d’Italia felelős szerkesztőjének elmozdításáról is, akit a pártban 
nem nagyon kedvelnek, részben azért, mert zsidó, részben azért, mert csak pár éve 
lépett be a fascista pártba.”32  

Az antiszemitizmus és rasszizmus, a marginális felbukkanások ellenére a nagy 
tömegek tekintetében sem volt jellemző és élő probléma Olaszországban. Az első 
világháborút követően föl-fölbukkantak ugyan olyan kisebbségi vélemények, olyan 
a kor összeurópai gondolkodására jellemző klisék, amelyek szerint a világháborút 
követő forradalmaknak a zsidók az okai és a kitervelői. A fasizmus korai időszaká-
ban olyannyira nem volt jellemző az antiszemita gondolkodás, hogy a párt számos 
tagja zsidó vallású volt. Nagyon sok zsidó olasz örömmel és várakozással üdvözölte 

                                         
29 Mussolini 1922-es hatalomátvételt előkészítő és megszervező négy vezető fasiszta politikus Italo 

Balbo, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi, Michele Bianchi. 
30 MOL Kozma iratok 8. 
31Virginio Gayda (1885-1944). A római születésű Gayda a La Stampa kelet-európai tudósítójaként az 

első világháború alatt Oroszországból küldte tudósításait, később, a háború végén Párizsból és London-
ból informálta olvasóit. 1919 és 1926 között a főváros legnagyobb lapját, az országos terjesztésű Il 
Messaggerót vezette, majd 1943-ig az Il Giornale d’Italia első embere volt. 

32 MOL Kozma iratok 8. 
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a fasizmust, mint a Risorgimento újjászületését, amelynek során az olaszországi 
zsidók megszabadultak a gettók világától. 

A faji politika meghirdetésének évében, 1938-ban a Nemzeti Fasiszta Párt (Partito 
Nazionale Fascista) tagjainak 27%-a volt zsidó származású, akik közül közel kétszázan 
a 16 esztendővel azelőtti fasiszta hatalomátvételben is részt vettek. 1928 és 1933 
között, mikor a legnagyobb hullámban történtek a pártba történő beléptetések, 
3.735 zsidó polgár lett tagja a pártnak. Néhányan közülük magas tisztségeket is be-
töltöttek. Ilyen volt például Renzo Ravenna a ferrarai polgármester, aki 1926 és 1938 
között állt a város élén33.Vagy a szintén párttag Guido Jung, Mussolini 1932-es pénz-
ügyminisztere, illetve azok a pénzügyi és gazdasági szakemberek, politikusok, hírlap-
írók (Maggiorino Ferraris, Ugo Ancona, Achille Loria, Teodoro Mayer), akik a húszas 
évek során Mussolini közvetlen közelében dolgoztak34. 

A Giuseppe Bottaihoz közel álló Gherardo Casini (1903-1994) volt az, aki az 
olasz sajtót a totalitárius irányba fordította: Szigorú ellenőrzéseket és napi irány-
mutatásokat vezetett be a harmincas évektől kezdődően. Ezzel párhuzamosan javí-
totta a tipográfiai viszonyokat, jobbak lettek az olasz újságok, így nőttek a példány-
számok is. Az olyan nagy lapok, mint az „Il Corriere della Sera” vagy a „La Stampa” 
ekképpen már konkurenciát is jelentettek a rezsim számára érthetően kedves „Il 
Popolo d’Italia” számára, amit Arnaldo Mussolini, a Duce fivérének halálát követő-
en nem sokkal már a Giorgio Pini (1899-1987) irányított. Az újság munkatársai közé 
tartozott többek között az 1900-ban Kínából a boxerlázadásról tudósító Luigi 
Barzini (1874-1947) és Mario Appelius (1892-1946), aki pedig Etiópiából, majd ké-
sőbb a spanyol polgárháborúból tudósította az olvasókat. Kizárólag a katolikus la-
pok és sajtótermékek mentesültek az ellenőrzés és cenzúra elől, a Vatikán felé 
(„L’Osservatore Romano” ,„La Civiltà cattolica”) nem érvényesültek a megszorító 
intézkedések. Ez eredményezte azt is, hogy alkalmakkor pontosan a neutrális kato-
likus lapok lettek a „szócsövei” a rendszer bírálatának például az Olaszországban 
tapasztalható egyre erősödő német befolyásnak. 1939-ben a pártsajtó terjesztésé-
nek céljával megalakult a „Fasiszta Sajtó Szövetségi Irodája” (Ufficio federale della 
stampa fascista), 1940 áprilisától pedig külön hivatal foglalkozott a vidéki lapok 
anyagi támogatásával. Ám ami ennél fontosabb, az 1939-ben a Propaganda-
minisztérium élére kerülő Alessandro Pavolini (1903-1945) vezetésével megkezdő-
dött a felkészülés, az olasz sajtó és propaganda háborús irányba fordult. 

 
A mozi, híradó-rádió és a propaganda 
 
A háborúhoz közeledve, 1938-ban az amerikai, hollywoodi filmek tekintetében 

kifejezetten szigorúvá vált a cenzúra, a különböző filmgyártó vállalatokat, a nagy 
amerikai filmek készítőit zsidóknak, vagy zsidó származásúaknak tartották, olya-
noknak, akik képesek akár a filmekbe is propaganda céllal Olaszország-ellenes ké-

                                         
33 Uo. 
34 ANDREIDES Gábor: Nemzet és identitásépítés az olasz fasizmus alatt,  Grotius tudományos folyó-

irat http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=ZUIIJZ Letöltés: 2011. április 26. 

http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=ZUIIJZ
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peket és üzeneteket is becsempészni.35 Az érvénybe léptetett szankciók azt ered-
ményezték, hogy a nagy amerikai filmgyártók és forgalmazók az év végétől vissza is 
vonultak az olasz piacról.  

Az így keletkezett vákuum legalább két szempontból is jelentősen befolyásolta 
az olasz kultúr- és filmpolitika helyzetét. Egyrészt az ideológiai fegyelem bátran és 
korlátok nélkül érvényesülhetett a filmek gyártásánál és bemutatásánál, másrészt 
megoldást kellett találni arra az égető gazdasági problémára, miszerint az olasz 
filmszínházakból kivont amerikai filmek helyett bemutatott erősen ideologizált 
olasz filmek egymás után buktak meg a szinte totális érdektelenség miatt36.  

Mussolini az országos tiltások mellett rajongott az amerikai filmért, a „Modern 
idők” című alkotását akár többször is megnézte. Chaplinen kívül jókat derült Stan 
Laurel és Oliver Hardy (Stanlio e Ollio) komikumán, illetve Harold Lloyd és Buster 
Keaton szürreálisan fanyar humorán37. Vittorio Mussolini (1916-1997), a Duce leg-
idősebb fia komoly szerepet vállalt az olasz filmgyártás, filmművészet megterem-
tésében. A „Cinema” című filmművészettel, és kultúrával foglalkozó folyóirattal 
együttműködve olyan személyeket kért föl cikkek közlésére, publikálásra mint a 
későbbi világhírű filmrendező Michelangelo Antonioni (1912-2007), a költő-ír Giu-
seppe Ungaretti (1888-1970), az író, újságíró, költő Corrado Alvaro (1895-1956), az 
irodalomkritikus Emilio Cecchi (1884-1966), vagy a színész-forgatókönyvíró 
Domenico Meccoli (1913-1983)38. 

Az előbbiektől eltérően, a dokumentumfilmek és híradó-tudósítások teljesen az 
állam kezében, állami monopóliumként működtek. Állami céggé vált és így futott 
be nagy karriert az 1925-ben újjáalakított Istituto Nazionale Luce (L’Unione 
Cinematografica Educativa, a továbbiakban LUCE), a dokumentumfilmeket és tu-
dósításokat gyártó filmóriás. A vállalat munkáját két szekcióra osztották, egy, a 
fényképekkel foglalkozó és egy dokumentumfilmes részlegre. 

1933-tól a Luce hetente négy híradóval (Giornali di Luce) és két tematikus rö-
vidfilmmel jelentkezett, amelyek természetesen szoros összefüggésben állottak a 
fasizmus kül-, és belpolitikai eredményeivel, sikereivel. A Luce nagy, egész estés 
mozifilmekkel ritkábban, de foglalkozott. Erre klasszikus példát az 1939-ben forga-
tott, és a fasiszta pártról szóló „Credere, obbedire, combattere” (Hinni, engedel-
meskedni, harcolni) című propagandafilm39. 

A nyomtatott sajtóban, a filmhíradóban rejlő propagandisztikus lehetőségek 
mellett a fasiszta vezetés hamar és éles szemmel vette észre, az olasz piacra a hú-
szas években – tehát a magyar megjelenéssel körülbelül egy időben – berobbanó 
rádiózásban rejlő esélyeket. 1924-ben két kisebb rádiós társaság fúziójából jött lét-

                                         
35 DOGLIANI (2008): 257. 
36

 Elég csak egy viszonylag korai, 1934-es példára gondolni. Ebben az esztendőben a „Fekete ing” 
(„Camicia nera”) című, a fasiszta hatalomátvétel tízedik évfordulójára, 1932-ben készült propaganda 
film szinte teljesen kudarcot vallott a filmszínházakban, míg például a Charlie Chaplin rendezte „Arany-
láz” Itália szerte is hatalmas siker volt. 

37 Romano MUSSOLINI: Il Duce mio padre, BUR Storia, 2004. 68. 
38 Uo. 69. 
39 DOGLIANI (2008): 230. 
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re az Olasz Rádió Szövetség (Unione Radiofonica Italiana), amely a megkezdte a 
rendszeres adásokat, először Milánóban és a fővárosban, majd pedig a dél-olasz 
Nápolyban40. 1927-ben pedig – és e tájékoztatáspolitikai lépés is összevethető a 
magyar viszonyokkal – megalakult az EIAR (Ente Italiano per le audizioni 
radiofoniche), amely abszolút monopóliummal, 25 esztendős állami koncesszióval, 
állami támogatás mellett biztosította az olasz rádiózás fejlődését. A programok, és 
a híradások (abban az esetben, ha azok nem Stefani-hírek voltak) ellenőrzésére kü-
lönleges ellenőrző bizottságot hoztak létre.41 

A rádióelőfizetők ezen intézmény megszületésekor még csak 40 ezren voltak, 
négy évvel később már 112 ezren, 1934-ben pedig 439 ezerre volt tehető az előfi-
zetők száma. A rádió elterjedését segítette az 1930-ban megalapított rádióújság 
(Radiocorriere), amely információkkal szolgált a műsorokról, a programokról. 
1933-ban az ebben az újságban kutakodók hamar rátalálhattak a fasiszta rádiópro-
paganda egyik igen érdekes műsorára a Roberto Forges Davanzati (1880-1936) ve-
zette „A rendszer hírei” (Le cronache del regime) című napi információs és propa-
ganda elemekkel teletűzdelt hírblokkra. A Ciano protezsáltjának számító Forges 
Davanzati halálát követően a műsor megszűnt, helyét, a „Napi kommentárok” 
(Commenti ai fatti del giorno) című adás vette át. Ez utóbbi adást a már említett 
Virginio Gayda vezette.42 

A fontosabb programokat és eseményeket – így Mussolini 1931. október 25-én 
Nápolyban elmondott, és első alkalommal rádión közvetített beszédét – akkurátusan 
előkészítették és bejelentették. Természetesen a rádió tudósított az Etiópiába induló 
katonai hajók indulásáról éppúgy, mint Addisz Abeba elfoglalásáról, valamint az 
„impero” megalapításáról. Mussolini 1937-es németországi, és Hitler 1938-as itáliai 
útjának állomásainál is jelen voltak a rádió tudósítói. A rádiózást tekintve az eddig 
elmondottakon túl a rendszer két igen fontos feladatot tűzött ki maga elé; egyrészt 
növelni kellett a fiatalabb hallgatók számát, másrészt a rádiót, — mint az információ 
áramlásának egyik legfontosabb eszközét — el kellett juttatni a mezőgazdasági réteg, 
a földművesek millióihoz. Ennek érdekében alapították meg 1933. június 15-én az 
olasz rádió egy speciális testületét, a Mezőgazdasági Rádiót (Ente radio rurale).43 

 
Salò és a Propaganda Kompanien 
 
Az Olasz Szociális Köztársaság (Repubblica Sociale Italiana) propaganda gépeze-

tének egyik legnagyobb és legproblematikusabb feladata a lakosság háború iránti 
elkötelezettségének növelése, vagy minimum lojalitásának biztosítása volt. A hely-
zet nem volt egyszerű, hiszen a világháborús küzdelmek kitörésétől kezdve az olasz 
lakosság nem érezte magáénak a háborút, nem igazán azonosult a rezsim ezúton 
elérni kívánt céljaival. Ismerős problémával kellett szembenéznie a sajtópropagan-

                                         
40

 Uo. 225. 
41 Uo. 
42 Uo. 227. 
43 DOGLIANI (2008): 228. 
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dának és tömegkommunikációnak 1943 őszétől. A második világháború küzdelmeit 
az olaszok nagy százaléka elutasítással vagy közönnyel követte. 

Mindezeken kívül igen fontos volt Mussolini személyének tisztára mosása és a 
fasiszta rezsim bukása, valamint az egyre katasztrofális katonai helyzet okainak ki-
elégítő magyarázata. A Fasiszta Nagytanács (Gran Consiglio del Fascismo) 1943. 
július 24-25-én megtartott ülésén történtek44 — az előbb említettek fényében — 
tehát a ducéval szembeforduló, Pietro Badoglio

45 és a királyi családdal szövetkező 
vezető fasiszták árulása volt, Mussolini ezért, sem a bekövetkezett fegyverszünet-
ért46 nem felelős, a katasztrofális katonai helyzetért pedig egyértelműen az „ötödik 
hadoszlopként” ábrázolt zsidó összeesküvőket tették felelőssé. Az egyre erősödő 
antiszemita propaganda mellett a kettős mérce eszköze is fel-felbukkant a min-
dennapokban. Míg 1940-42-ben az olasz sajtó és propaganda szinte lelkesen szá-
molt be az angol fővárost ért német bombatámadásokról, 1943 és 1945 között 
ugyanezeket a támadásokat, amelyek ezúttal az olasz városokat érték már az em-
beriség elleni humanitárius bűnökként mutatták be. 

A propaganda biztosításának és hatékonnyá tételének feladatával a PNF egyko-
ri helyettes titkára, az újjászervezett Propaganda Minisztérium (MinCulPop) veze-
tője Fernando Mezzasoma (1907-1945) kezdett birkózni, akit Mussolini a 
gargnanói47 rezidencián minden reggel személyesen fogadott és adta ki számára a 
napi direktívákat. Mezzasoma kabinetfőnöke az 1944 elején fölállított és 1945 áp-
rilisáig működő kisebb szervezet, az úgynevezett Nucleo di Propagandáért felelős, 
azt irányító Giorgio Almirante (1914-1988) volt48. A Nucleo di Propaganda a ren-
delkezésre álló összes lehetséges csatornán keresztül (falragaszok, nyomtatványok, 

                                         
44 1943. július 24-én az olasz nemzeti fasiszta párt (Partito Nazionale Fascista) legfőbb szerve, a 

nagytanács (Gran Consiglio del Fascismo) — amelyet 1939. december 7-e óta nem hívtak össze — 19 
igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazta Dino Grandi határozati javaslatát a főparancsnoki 
jogok visszaadásáról a királynak, a parlament és a korporációk funkcióinak helyreállításáról. Ennek a 
határozati javaslatnak nyilvánvaló és kizárólagos célja pedig nem volt más, mint az, hogy Grandi és a 
mellette felsorakozott fasiszta vezetők meg akarták buktatni Mussolinit, ami sikerült is nekik, a ducét 
egy nappal később letartóztatták és internálták. Az uralkodó, III. Viktor Emánuel Pietro Badoglio szemé-
lyében egy fasiszta katonai vezetőt nevezett ki az új olasz kormány élére. 

45 Badoglio, Pietro (1871-1956) olasz tábornagy, politikus. 1928-1933-ban Líbia kormányzója, 1933-
1940 között az olasz hadsereg vezérkari főnöke.. 1935-36-ban, az abesszin-olasz háborúban az olasz 
expedíciós hadsereg főparancsnoka, később rövid ideig Abesszínia alkirálya. 1943. július 25-én III. Viktor 
Emánuel miniszterelnöknek nevezi ki e tisztséget 1944. júniusig 6-ig töltötte be. 1945-ben a fasizmus 
támogatójának nyilvánították, de két évvel később 1947-ben rehabilitálták. 

46 Augusztus 17-én a Szicíliában az angolszász elérték Messina városát, a sziget felszabadítása befe-
jezetté vált. Szeptember 3-án a szövetségesek átkeltek a Messinai szoroson, Giuseppe Castellano tá-
bornok pedig a szicíliai Siracusában aláírta a „rövid” fegyverszünetet (armistizio corto) az angolszász 
hatalmak képviselőivel. A katonai helyzetre való tekintettel ezt nem hozták nyilvánosságra. Szeptember 
8-án Eisenhower tábornok tette közzé Olaszország a náci Németországgal való szakításának hírét, amit 
Badoglio marsall a rádióban megerősített. Az ezt követő részletes, úgynevezett „hosszú fegyverszünet” 
(armistizio lungo) megkötésére majd csak szeptember 29.-én került sor. 

47
 Az Olasz Szociális Köztársaság hivatalosan proklamált, de közigazgatásilag-politikailag sosem 

használt központja Róma volt. A Mussolini-féle állam mindazonáltal több székhelyen - Salò, Mantova, 
Milano, Verona és Gargnano – működött. 

48 Mimmo FRANZINELLI: RSI La Repubblica del Duce 1943-1945, Oscar Mondadori, 2011. 20. 
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újságok, levelezőlapok és fényképes buzdító anyagok) próbálta elősegíteni a meg-
felelő pszichológiai hadviselést. 

Az olasz film, és a filmhíradó gyártási központja a harcok, és a politikai változá-
sokat követve természetesen kitelepült a fővárosból és Velencébe tette át szék-
helyét. A fasizmus alatt virágzó filmgyártás nagy sztárjai közül azonban már sokan 
nem vállalták a köztársasági, és a propagandával erőteljesen átitatott filmkészítést. 
A LUCE német segítséget igénybe véve telepítette át a technikai felszereléseket, 
kamerákat a fővárosból az Adria partjára, ahol a filmhíradó ismét működni kezdett 
egészen 1945. március 18-ig49.  

A filmtudósítások általában a belföldi sporteseményekkel, kulturális és művé-
szeti rendezvényekkel, és közceremóniákkal foglalkoztak. Külföldről előszeretettel 
mutatták be születőben lévő „új rend” Európáját50. Ám minden erőfeszítések elle-
nére a lakosság körében általános volt a bizalmatlanság, a fasiszta, vagy a német 
tömegkommunikációs eszközök információjával kapcsolatban. Az olasz lakosság 
csak a zenei közvetítéseket hallgatta a hazai állomásokon, minden másért, így ter-
mészetesen a hőn áhított hírekért, és hadijelentésekért is a londoni („Free Italy 
Talks”), vagy más „ellenséges” rádióadásokhoz fordult. 

Az olasz propagandagépezetet különösen nagy és nehéz kihívás elé állította 1944 
decemberében Mussolini milánói nyilvános megjelenése, és gyújtó hangú beszéde. A 
duce a köztársasági propaganda filmhíradóiban eladdig nem igen jelent meg, ezért a 
LUCE igyekezett kihasználni az alkalmat, amely egy pillanatig az „újjáéledés” propa-
gandisztikus lehetőségét hordozta magában. Az elkészült, és 1944. december 27-én 
levetített híradás igyekezett cáfolni a nyugati szövetséges propaganda azon állításait 
is, hogy „Mussolini súlyos beteg, már nem képes megjelenni a tömegek előtt”, illetve, 
hogy „Mussolini nem más, mint egy báb a németek kezében”51 

A szociális köztársaság propagandagépezetének irányítója, Mezzasoma azonban 
Rudolph Rahntól (1900-1975), a náci Németország itáliai diplomáciai képviselőjétől is 
kapott direktívákat, sőt számos esetben tűnt úgy, ő a szociális köztársaság sajtó és 
propagandagépezetének igazi irányítója. Hasonló volt tapasztalható a különböző 
német sajtó és propagandaszolgálatokkal kapcsolatban is, akik a RSI területén telje-
sen önállóan és függetlenül a német Propaganda Kompanien irányításával működtek 
(PK). A PK mellett olasz területen működött még három nagy német propaganda-
központ, a Propaganda Abteilung Deutschen (PAD), a Propaganda Abteilung Italien 
(PAI), és a Propaganda Staffel West (PSW).52 Ez utóbbi tekintetében volt különösen 
nyilvánvaló a szándék, hogy legalább a háború idejére a nemzetiszocialista kánonnak 
megfelelően kell átalakítani az olaszokat. A Wehramacht polgári emanációja a szociá-
lis köztársaság területén négy regionális központtal rendelkezett (Milánó, Padova, 
Bologna, Verona)53. A propagandaanyagok elosztásáról a veronai iroda gondosko-

                                         
49 FRANZINELLI (2011): 25. 
50

 Uo. 
51 Uo. 26. 
52FRANZINELLI (2011): 28.  
53 Uo. 
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dott. A PSW 1943. október 14.-től az Olasz Szociális Köztársaság egész területére ki-
terjedő jogot kapott a sajtó és az olasz nyelvű propagandaanyagok ellenőrzésére és 
biztosítására. Az egyik legjelentősebb feladat a maradék olasz gazdasági potenciál, és 
az olasz munkaerő Németországban történő felhasználásának, illetve az ilyen típusú 
önkéntes munkások toborzásának elősegítése volt.  

A fasiszta propagandagépezet 1943-re a rendszerrel együtt széthullott, darab-
jaira esett. Mussolini a jól előkészített, harcászati-katonai szempontból viszonylag 
egyszerű, ám jelentős propaganda súllyal bíró akciót követően kiszabadult fogsá-
gából. Németországba szállították, ahol a müncheni rádióban bejelentette vissza-
térését. Ám az „újfajta szociális köztársaság” az addig két évtizeden keresztül ola-
jozottan működő sajtó és propagandagépezete nem tudott újra teljes fordulat-
számon járni. Annál inkább nem, mert az a szövetséges Németország sem kívánta 
többé, amely megelégedett azzal, hogy saját sajtó, film, és híradós szakembereivel 
a lojális és együttműködő államot biztosítja maga számára az Olasz Szociális Köz-
társaság személyében. 

 
Befejezés 
 
A fasiszta Olaszország a múlt századi Európa legelső állama, amely a sajtót, a 

tömegkommunikációt és a propagandát megkülönböztetett figyelemmel kezelte, 
és professzionálisan használta meglátván a bennük rejlő végtelennek tetsző lehe-
tőségeket. Mussolini, mint egykori újságíró, valamint a fasiszta mozgalom, újság-
íráshoz értő vezetői — Balbo, Giuseppe Bottai, Galeazzo Ciano — mind tisztában 
voltak ezzel, és az sem véletlen, hogy az újságírás, a film, a propaganda a rendszer 
kardinális eszközeivé, Mussolini szavaival élve „legerősebb fegyvereivé” lettek a 
fasizmus húszesztendős fennállása alatt.  

Alapvető fontosságú volt e „fegyverek” megfelelő ellenőrzése, illetve kézben-
tartása, amelyről Mussolini vagy személyesen, vagy sokszor családtagok, rokonok 
(Arnaldo és Vittorio Mussolini, Ciano), vagy pedig hozzá mindvégig hű munkatár-
sak, például a Stefani Hírügynökséget hosszú évekig irányító Manlio Morgagni 
(1879-1943) személyében gondoskodott. A sajtó gleichsaltolása az 1922-es hata-
lomra kerülést követően lassan-lassan elvégeztetett, mindezek mellé fölépült egy 
információs és propaganda film-, és dokumentumfilmes monopólium (LUCE), va-
lamint fejlődésnek indult a rádió is. E gépezet hosszú ideig, kifogástalanul műkö-
dött, és Mussolini, jó pszichológus módjára mesteri elegyként alkalmazta a sajtó, 
és a tájékoztatáspolitika eszközeit, a modern technikát, saját kétségtelenül igen 
sokáig meglévő karizmájával. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Andreides Gábor: Propagandagépezet a fasiszta Olaszországban 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


