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A trianoni béke
Vatikán

Az első világháborút követő béketárgyalások különböző szakasza
iban a magyarok szigorúan ragaszkodtak a területi integritás esz
méjéhez. Annak ellenére, hogy az időpont a legkevésbé sem volt
kedvező az ország területi és demográfiai egységének ilyen meg
védelmezéséhez, számos valós és objektív érv merült fel, mely a
.Jeválasztandó" területek sorsának újbóli megfontolását tette szük
ségessé, hiszen azok az ország területének egyharmadát tették ki
(41.000 km2) tiszta magyar lakossággal, népességük pedig a teljes
magyar lakosság 30%-át.

Magyar részről a következőkhöz ragaszkodtak:
1. Népszavazáshoz és a kisebbségi jogok garantálásához az idegen

uralom alá került 3 millió magyar részére; 2. a Népszövetség hat
hatós felügyeletéhez a nemzetközi jogi normák alkalmazása tárgyá
ban; 3. egy folyosó kialakításához, amely összeköti az anyaországot
a félmillió székelylakta erdélyi területekkel.

Az 1920. március 3-i ülésen Llyod George és Nitti határozottan
támogatta e pontokat, ám végül Berthelot francia képviselő hajtha
tatlan álláspontja győzedelmeskedett,aki szerint a Magyarország
gal határos országok annak idején, még mint szövetségesek, végle
gesként határozták meg a magyarok részére megszabott határokat,
és esetleg nem fogadnának el olyan módosítást, ami a magyarokat
védelmezné. A francia álláspontot meghatározó alapelv a stratégiai
helyzet stabilitása - amelyet Franciaország a dunai térség végleges
elrendeződésének tekintett -, valamint a csehszlovák és a román
annexiók által teremtett status quo nemzetközi legalizálása volt.
Így, a soproni térséget kivéve, nem került sor népszavazásokra.

A magyar békeszerződés 1920. január IS-én átadott feltételei
változatlanok maradtak, és az azt alkotó 364. cikkely a legkisebb
mértékben sem módosult a Londonban és San Remó-ban folyta
tott későbbi tárgyalások során, egészen a végleges szöveg 1920.
május 6-i átadásáig.

A békeszerződési tárgyalásokat megelőző időszakban a bécsi
nunciatúra mellett Csernoch bíboros-prímás szentszéki felterjesz
tései is bőséges információs anyagot szolgáltattak a Vatikánnak a
magyarországi állapotokról. Ugyanakkor Csemoch egyházpoliti
kai kezdeményezéseire is jellemző a kor aktuális nemzetközi po
litikájának illuzórikus és provinciális felmérése.

A prímás nem habozott Gasparri államtitkárhoz 1919. július 3
án intézett levelében arra kémi a Vatikánt, hogy a bolsevik kor
mány visszaéléseivel szemben a magyar katolikus egyházat he-
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lyezzék a szövetséges nagyhatalmak protektorátusa alá. A kérel
met Gasparri felterjesztette a pápának, aki viszont, mielőtt érde
mileg állást foglalt volna, július 21-én kikérte Valfré véleményét.!

Az ország elleni román, csehszlovák, szerb katonai agresszió és
a bolsevizmus bukása Csernochot újabb kezdeményezésre kész
tette. Szeptember 7-én részletes memoriálét küldött XV. Benedek
nek az egyházjogilag ugyan magyar adminisztráció alá tartozó,
de a környező országok által már katonailag annektált egyházme
gyékben keletkezett kaotikus állapotokról; a szűk körű, de politi
kailag intranzigens szlovák klerikálnacionalizmus visszaéléseirőt

különös tekintettel az egyházi javadalmak önkényes kisajátításai
ról, azoknak a környező államok közti felosztásáról; a leszakított
területeken újonnan megalakulandó, vegyes lakosságú egyházme
gyék élére történő ultranacionalista szlovák aspiránsok püspökje
löltetéseiről; az etnikailag tiszta magyar lakosságú területek anne
xiójáról és az önrendelkezési jogok mellőzésérő1. A memoriáléban
a prímás ismételten kérte a pápa közbenjárását a nagyhatalmak
nát hivatkozva a szomszédos országok militarista expanzioniz
musától érdekelt magyar katolikus egyház kilátástalan jövőjére a
küszöbön álló békekötés időszakában:

Valfré azonban Csernoch kére Iméhez fűzött és Gasparrinak
küldött értékelésében minden reményt kizárt az antant esetleges
protekturátusát illetően: UA jelenlegi politikai helyzetben semmiféle
módját nem látom annak, hogy miképpen tudna a Szentszék közbenjárni a

"Miután egy meggondolatlan kormánya Nemzetközi Békekonferenciára hagyta hazánk ügyei/Jek elbírálását,
a csehek, jugoszlávok és románok elfoglalták az országot anélkiü, ho:;"')} a népetmegkérdezték volnahovatartozási
szándékáról.

Az egyházi ü:;"')}ek bizonyára a Szeniszék és az e:;"')}es államok közti megegyezések során rendeződnek majd,
tekintve, ho:;"')} az ilyCll megállapodások az állam és az e:;"')}ház közti jó kapcsolatot szolgálnák, "
A szlovák klerikálnacionalizmus aggasztó jelenségeit vázolva Csernoch felhívja a Szentszék figyeimét
arra, hogya propagandisztikus állításokkal ellentétben nincsenek etnikai ellentétek a nép körében:
"Az új cseh-szlovák államban nem léteznek komoly ellentétek maguarok. és szlovákok között. Az egvházkor
mányzat részéről a szlovákok soha nem részesültek elnyomásban ...Mag1jarok és szlovákok kölcsönös megértésben
éltek, tisztelve egymás jogait, csupán most létezik az a jelenség, hogy azok a szlovák vezetők, akik cseh
szimpatizánsok, követik ezek nacionalista fanatizmusát és erőszakosságát."

Az egyházi kinevezéseket illetően Csernoch nehezményezi a csehszlovák klerikálnacionalizmus ér
vényesülését: "A kinevezéseket illetően - a prágai kormány - azokat a fanatikus nacionalistákat támogatja,
akiknek kifejezett szándékukban áll a ma:;"')}arokkal való leszámolás. Ha a prágai kormány befolyásolhatná az
e:;"')}házmegyék felosztását, azt úgy oldaná meg, hogya magyarok ne maradhasssanak többségben e:;"')}etlen
püspökségbCII sem, hanem szétszórtak legyenek. A kormány e:;"')}más után űzi el hivatalaiból a vele nem
szimpatizáns papokat és püspököket, kisajátítja a püspöki javadalmakat ésa katolikus alapítványokat, önkényesen
rendelik el a liturgiában eddig használt nyelv megváltoztatását, Pozsonyban új szeminárium felállítását
tervezik, a katolikus iskolákat államosítják, tanáraikat pedig elzavarják."
A népek önrendelkezési jogaira hivatkozva pedig Csernoch kéri a pápát, hogy azok érvényesítéséért
járjon közbe a szövetséges hatalmaknál:
"A katolikusok határtalanul hálásak lennének Öezentségének; ha közbCIIjárna az érdekelt hatóságoknál azért,
hogy a népek önrendelkezési jogát alkalmazzák az elfoglalt észak-magvarországi területeken."
V.Ö.: U.o.: Memoriale umigliato dal Card. GIOVANNI CSERNOCH arcivescovo di Strigonia a Sua
Santita BENEDETIO XV in oggeto della dismembrazione delle diocesi di Ungheria e della divisione
dei beni ecclesiastici. Strigonia, 7 settembre 1919, N° 18631, 97056.
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szövetséges hatalmaknál az esztergomi prelátus által felterjesztett ma
gyar egyházpolitikai érdekek védelmében, különösen a ma csehszlovák
közigazgatási joghatóság alá tartozó volt magtjar területek egyházi javait i/
letően."2

A kisebbségi sorsba taszított több milliós magyar ajkú lakosság
önrendelkezési és legalapvetőbb emberi jogain esett sérelmeinek a
vatikáni diplomácia által történő képviseleti lehetőségéről vagy
szándékáról a nuncius viszont említést sem tesz.

Gasparri október 8-án adott Csemochnak egyértelmű választ
azoknak rr ..a nehéz egyházkormányzati problémáknak a kérdésében,
amelyek a háború produkáita új önkormányzattal rendelkező régiókon
uralkodó állapotokat jellemzik", reményét fejezve ki, meri "Eminenciád
bizonyára egyetért abban, hogy pillanatnyilag lehetetlen bánnit is tenni,
ugyanis mind a mai napig semmit sem lehet tudni a magyar nemzet
sorsának végleges alakulásáról és a béketárgyalások eredményeiró1, de
azoknak a következményeknek a milyenségéró1 sem, amelyek a katolikus
egyház érdekeit fogják érinteni."

A trianoni békeszerződést követő és azt valóban részletesen
tárgyaló legfontosabb szentszéki megnyilatkozás a Vatikán Ál
lamtitkárságának az az aktája, amelyben a Szentszék 1919 au
gusztusában diplomáciai instrukciókkal látja el a Magyarországra
frissen kinevezett pápai nunciust, Lorenzo Shioppa érseket.3

A Szentszék értékelésében: rr..a trianoni békeszerződés Magtjaror
szágot nagy méretü területi áldozatokra kényszerítette, ami fájdalmas
nyomot hagtjott a magyarság lelkében. Erdélyt Romániának ítélték,
Szlovákiát a rutén autonám területtel a Csehszlovák Köztársaságnak, a
német ajkú Nyugat-Magyaroszágot Ausztriának, és Bánátot felosztották
Románia és Jugoszlávia között. Magtjarország eredeti területének csupán
az egyharmadát ismerték el az új országhoz tartozónak, kirekesztve belő

le a magyar lakosság egy jelentős hányadát.
Egyes egyházmegyéket teljes egészében bekebeleztek a környező or

szágok, másokat pedig szétdaraboltak az anyaország és két szomszédos
állam között. Ugtjanilyen sorsra jutottak a püspöki, káptalani, szeminá
riumi és egtjéb egtjházi javadalmak.

Csernoch kardinális, az ország prímása nem szűnt meg kérelmezni a
Szentszékei, hogy az ne eszközöljön semmiféle változást az ország testébó1 ki
hasított egyházmegyék adminisztrációit illetően, és hogy ne tekintse végleges
nek a békeszerződésbe foglalt területi módosításokat. ,,0

Ezen a ponton a vatikáni diplomácia külön felhívta a nuncius figyeimét azokra a nemzetközi külpolitikai
tényezőkre, amelyek Csemochban a békekonferencia határmódosításainak egy utólagos revíziójába vetett
reményét éitették: "Ezt a meglátását a prímás a magyar békedelegációnak küldött Millerand-féle levélben
foglaltakra alapozza, amely levél a békekonferencia által a magyar küldöttség korábbi észrevételeire
adott, végleges békefeltételek válaszát volt hivatott kísérni. A magyar sajtó szerint ebben a levélben
Millerand - a békekonferencia elnöke -kijelentette, hogy: "A szövetséges hatalmak határozata értelmében
semmiféle utólagos változtatás nem volt eszközölhető a békefeltételek határkérdésekben hazott dontéseiben még
akkor sem, ha azok esetenként igazságtalan következményeket okoznának, amelyekről viszont benyzíjtható egt)
hi/Öl1 jeientés az Egtjesült Nemzetek Szövetségi Tanácsá/lDz, amely hivatal eljár/zat a vitatott haiárkérdése): baráti
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A Magyarországgal szomszédos országok már határozottan kö
vetelték a Szeritszéktől a békeszerződésben nekik ítélt egyházme
gyei területeknek a magyarországi megyéspüspökök joghatóságá
tól független, önálló adminisztrációját.

A Szentszék azonban mindeddig tartózkodott bármilyen hatá
rozat meghozatalától, és ígéretet tett Csemoch biborosnak, hogya
"magyar püspöki kar megkérdezése nélkül nem fog változtatáso
kat életbe léptetni azokban a kérdésekben, amelyekben ez utóbbi
érdekelve lehet".4 A vatikáni diplomácia, a szövetséges nagyha
talmak geopolitikai döntéseinek abszolút befolyásolhatatlansági
tudatában kényszerült erre a várakozási álláspontra helyezkedni
a magyar kérdésben.

A Magyarországnak megszabott békefeltételeket maga Schicp
pa nuncius, "az antant erőszakos uItimátumának" minősitette.P A
Szentszék tehát pontosan informálva volt az antant hajthatatlan
ságáról Magyarországgal szemben, és Franciaországnak arról a
konspirált törekvéséről, hogy az ország kiszolgáltatottságát gaz
daságilag a végsőkig kihasználja:

A békefeltételek 1920. november 15-én történt ratifikálásáig eltelt idő

ben a francia külügyi hatóságok különösen intenzív diplomáciai tevé
kenységet folytattak a magyar revíziós remények meghiúsítása céljából:

"Tegnap tett nálam protokoll látogatást a francia és az angol fóviztos. A
francia jóviztos politikai témára vezetve a beszélgetést megjegyezte nekem,
hogy nem tudná eldönteni, mennyire megalapozottak a magyar remények a
trianoni békeszerződés revízióját illetően, jóllehet bekell vallania azok kímé
letlen voltát és könyörtelen alkalmazási módját Magyarországgal. Elsőren

dű érdeke ugljanis Franciaországnak - tette hozzá Fauehet Úr -, hogy
Magyarország mielóvb felveglJe a közelében lévő országokkal a normális
szomszédi kapcsolatokat, ami nélkül ez a náció nem találhatja meg békés
egyensúlyát, és állandóan veszélyeztetni fogja Európa békéjét."6

A magyar ügy negatív nemzetközi politikai megítélésének észre
vétele és figyelembe vétele nélkül Csáky Imre külügyminiszter a
nunciusnál tett október 5-i tisztelgő látogatása alkalmával nem mu
lasztotta el az adandó alkalmat, hogyaVatikánnal éreztesse azokat
az illuzórikus revíziós reményeket, amelyek szerint a Millerand-féle
kisérőlevélben foglaltak alapján Magyarországnak joga lesz a ratifi
kálás aktusa után az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez fordulni az
országot ért igazságtalanságok orvoslásáért.

A nemzetközi külpolitika konstellációjában azonban teljesen
másként értékelődtek a magyar remények. Jóllehet a nemzetgyű-

*

rendezése érdekében." Ma viszont lehetetlenség azt eldönteni, hogy a szóban forgó dokumentum idézett
szavai mennyiben éltethetik a Csemoch bíboros által táplált reményeket. Vö. Uo.: 9-ll. ,

Schioppa utalva az antant indokolatlanul kemény magatartására a magyar kérdésben, valamint a
franciák minden ellentmondást kizaró, türelmetlen sürgetését látva a békefeltételek ratifikálásával
kapcsolatban, arra a következtetésre jut, miszerint:
"...tekintve, hogy senki számára nem jelentett kételyt a maguárok békefeltételeket ratifikálni akaró szándéka,
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lés elfogadta a ratifikációs törvényjavaslatot. és a törvényt Horthy
kormányzó kihirdetési záradékkal, valamint aláírásával látta el,
Schioppa nuncius diplomáciai értékelésében mégis teljesen irreá
lisnak ítélte meg a magyar revíziós reményeket: "Ami Horthy kor
mányzónak a nyugati külpolitika Magyarország iránti szimpátiájába ve
tett hitét illeti, a közelmúlt eseményei azt igazolják, hogy ezen a ponton
a magyarok túlzottan áltatják magukat.

Nem óhajtok azon területvisszaszerzési remények témájánál hossza
sabban időzni, amelyeket a trianoni békeszerződést kísérő Millerand-féle
levélben foglaltakhoz itt fíiznek, de kétségtelen, hogy ezek a remények vi
lágos kifejezést kaptak Horthy kormányzó újévi beszédében, és a késóubi
ekben is megerősítést nyertek gróf Teleki külügyminiszter nekem tett,
minden kétséget kizáró nyilatkozatában. Ezekkel az állításokkal ellentét
ben viszont az antant különböző számos katonai és diplomáciai képtnse
lőjétóL személy szerint kaptam megerősítést arra nézve, hogy Párizsból
érkezett kategorikus parancs van érvényben a trianoni békeszerződés szó
szerinti végrehajtásához való következetes ragaszkodáshoz.

Egyébként is a közelmúlt eseményei jól igazolják, melyek az antant
valódi szádékai Magyarországot illetően:

- elsó1<ént gondolok a békeszerződés ratifikálását indokolatlan szi
gorral sürgető ultimátumra, tekintettel a budapesti kormány ama ígére
tére, amellyel készségét fejezte ki a béketervezet napokon belüli parla
mentáris felterjesztésére;

- másodszor a rapallói megegyezésre - az Olasz Katonai Misszió
budapesti képviselőjének szüntelenül szimpátiát tanúsítgató kijelentései
ellenére -, amelyet egyáltalán nem lehet elkönyvelni egy formális olasz
és magyar baráti aktusként;

- végül pedig megemlíteném azt a tényt, hogy a közvélemény csu
pán tegnap értesült az újságokból az antant azon követelésérm, amely
szerint Magtjarországnak azonnal át kell adnia nyugati területeit
Ausztriának, ami érzékeny antant-ellenes sajtóreakcókat váltott ki, vala
mint fenyegetőzéseket az Ausztriával megkezdődött kereskedelmi kapcso
latok megszakítását illetően? Mindez elég világosan igazolja, hogy
mennyire kevéssé megalapozottak a magyar politikusok által táplált re
mények az Antant szimpátiáját illetően."

ez a tény véleményem szerint - nem a legmegbízhatóbb előjel a franciák Magyarországgal kapcsolatos igazi
terveit illetően, amelyek szerintem csupán az országgazdasági kifosztását célozzák."

514


