
A Szentszék és 
az I. világháború
A szarajevói merénylet miatt az Osztrák-Magyar Monarchia és
Szerbia között 1914 nyarán fellépő diplomáciai válság az Apostoli
Szentszéket kényes helyzetbe hozta. Egyfelől négy nappal az oszt-
rák trónörökös meggyilkolása előtt, június 24-én írták alá a Vati-
kánban azt a konkordátumot Szerbiával, amely az ott élő, csekély
számú katolikus érdekeinek védelmében született, s amelynek
megakadályozására Bécs külügyi apparátusa hiábavaló erőfeszíté-
seket tett; másfelől ez a körülmény nem változtatott X. Piusz pápá-
nak és közvetlen munkatársainak azon meggyőződésén, hogy a
Habsburgok Birodalma a katolicizmus védőbástyája Európa köze-
pén. A korabeli iratok és a későbbi visszaemlékezések ellentmon-
dásosak arra nézve, hogy a következő hetekben a pápa milyen üze-
neteket küldött az agg Ferenc Józsefnek, akit egyébként vallási
kötelezettségeit példaszerűen teljesítő uralkodónak tartott. Rafael
Merry del Val bíboros-államtitkár utóbb úgy nyilatkozott, hogy a
Monarchia követségi ügyvivőjével ő azt közölte: a Szentszék állás-
pontja szerint „Ausztriának nem szabad engednie, joga van a hiva-
talos elégtételhez és saját léte védelmezéséhez, de nem nyilvánította
ki soha azon reményt vagy véleményt, hogy a fegyverekhez nyúl-
hat”. Augusztus elején, a sorozatos hadüzenetek és az első hadmű-
veletek napjaiban X. Piusz imára hívta fel a katolikus híveket, hogy
„Isten minél előbb távoztassa el a háború szerencsétlen csapását, a
népek legfőbb vezetőinek pedig a béke gondolatait sugallja”.1

Miután X. Piusz augusztus 20-án elhunyt, utódjára, a szeptember
3-án megválasztott XV. Benedekre hárult a nehéz feladat, hogy a
„nagy háború” és a rákövetkező béketárgyalások éveiben a katoli-
kus hívek legfőbb pásztora legyen (1914–1922). Az új egyházfő első
hivatalos nyilatkozatát teljes egészében a béke kérdésének szen-
telte, még osztozva abban az általános meggyőződésben, hogy a
háború rövid lesz: „elég a rombolásból, elég a vérontásból!”2 XV.
Benedek egyrészt megismételte elődje felhívását, egyéni és nyilvá-
nos imádságra buzdítva a papságot és a híveket, másrészt kifeje-
zésre juttatta azon „szilárd elhatározását, hogy nem mulaszt el sem-
mit, amire lehetősége van, hogy ennek a szerencsétlenségnek a végét
siettesse”. A pápa lehetőségei azonban, különösen a háború első
időszakában, igencsak korlátozottak voltak, részben a Szentszék
diplomáciai elszigeteltsége, részben a szembenálló felek katolikus
elitjének hazafias elkötelezettsége miatt.

GÁRDONYI MÁTÉ

1970-ben született Vácon.
Katolikus pap, egyháztörté-
nész. Egyetemi tanulmá-
nyait a Ferences Hittudo-
mányi Főiskolán kezdte,
majd 1990-től a PPKE Hit-
tudományi Karán folytat ta.
1996–98 között Rómában,
a Pontificia Uni versità Gre -
go ria na Egyháztörténelem
Fakul tásán vett részt poszt -
gra duális képzésen. A Veszp-
 rémi érseki Hittudományi
Főiskola tanára, Siófok-Kili-
ti plébánosa.

1Dum Europa fere
apostoli buzdítás,

1914. augusztus 2.

XV. Benedek pápa

2Ubi primum
apostoli buzdítás,

1914. szeptember 8.

322

A „NAGY HÁBORÚ”

2_GárdonyiMáté_A Szentszék_Layout 1  2015.04.15.  13:32  Page 322



A pápaság világi hatalmának elvesztése, az Egyházi Állam 1870-
ben történt annektálása az Olasz Királyság részéről ugyan nem
szüntette meg az Apostoli Szentszék szuverenitását, azaz a nem-
zetközi jog alanyaként továbbra is ápolt diplomáciai kapcsolatokat,
kötött szerződéseket, tekintettel a katolikusok számára és az egyház
hierarchikus berendezkedésére politikai befolyását sem veszítette el
teljesen, ám felmerült a kérdés, hogy a pápa milyen „világi” fóru-
mokon hallathatja hangját, s milyen felhatalmazás alapján? Emellett
a háború kirobbanásakor szembeötlően megmutatkozott a Szent-
szék diplomáciai kapcsolatrendszerének egyoldalúsága. A Központi
Hatalmakkal a viszony rendezett volt: a Német Birodalomban az
apostoli nuncius diplomáciai küldetése formálisan ugyan a bajor
királyhoz szólt, ám egyházi ügyekkel a birodalom egész területén
foglalkozott, s Bajorország mellett Poroszország is rendelkezett kö-
vetséggel a Szentszéknél; Ausztria-Magyarországra pedig egyene-
sen úgy tekintettek a Vatikánban, mint a legjelentősebb katolikus
monarchiára. Az Antant vezető államai közül a Francia Köztársa-
sággal 1904-ben megszakadt a diplomáciai kapcsolat az antikleri-
kális törvénykezés miatt (amint a később hadba lépő Portugáliával
is 1910-ben); Nagy-Britanniát pedig éppenséggel a háború késztette
arra, hogy 1914. decemberében képviselőt küldjön a pápa mellé, aki
aztán Franciaország és az Egyesült Államok megbízásából is eljárt.
Ez a szituáció felvetette a kérdést: miként kerülheti el a Szentszék,
hogy valamelyik hadviselő állam saját céljai érdekében instrumen -
ta li zálja, vagy épp ellenkezőleg, a háborús propaganda az ellenfél
támogatójaként bélyegezze meg a pápát?

A diplomáciai csatornák korlátozott voltánál sokkal nagyobb ne-
hézséget jelentett XV. Benedeknek, hogy a frontokon gyakran az
egyház hívei álltak egymással szemben: a háború egész idejét te-
kintve az akkori katolikusok kétharmada közvetlenül érintett lett,
124 millió az Antant, 64 millió a Központi Hatalmak oldalán. Az egy-
 ház hagyományos — Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás tekin-
télyével alátámasztott — tanítása az igazságos háború ismérvei ről
nem kínált egyszerű megoldást a hadba lépő felek stratégiai lépései-
 nek és céljainak erkölcsi megítéléséhez; még az olyan esetekben
sem, mint a semleges Belgium német lerohanása rögtön a háború
elején, mivel a német közvéleményt meggyőzték arról, hogy meg-
előző csapásról volt szó a belga támadás kivédésére. Egyébként is,
a korabeli morálteológiai munkák azt az álláspontot képviselték,
hogy „a háború ugyan nem lehet mindkét fél részéről igazságos,
mégis lehetséges, hogy mindkét fél katonái biztos lelkiismerettel
viselnek hadat…, mivel a katonák a legtöbb esetben nem ismerik a
háború rejtett indítékait, s azok az okok, amelyek a közvélemény-
ben elterjedtek, igazságosnak tűnhetnek”.3 A Szentszék helyzetét
tovább nehezítette, hogy az európai konfliktus kezdetén a hadvi-
selő országok katolikus elitje — úgy a püspökök és a papság, mint
a politikusok és az értelmiség — a patriotizmus jegyében felsorako -
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zott saját kormánya mögött. A német császár és a francia köztársa-
sági elnök egyazon napon, 1914. augusztus 4-én elmondott beszéde
a nemzeti egységről, és annak kedvező visszhangja — legalábbis
egy időre — mindkét országban lehetetlenné tette a katolikusok
különutas politizálását („Burgfrieden-politika”, illetve „Union sac -
rée”). A Vatikán számára ezek a fejlemények feladták a leckét: mi-
ként tudja a pápa, aki egyetemes küldetése szerint a „népek atyja”,
megőrizni pártatlanságát, hogyan szólalhat meg a béke érdekében?
Ez utóbbi kérdés azért is merülhetett fel, mert korábban — 1911-ben
— a Szentszék még elutasította a katolikus pacifisták nemzetközi li-
gájának támogatását, tekintettel arra, hogy a pacifizmust többnyire
az egyház ellenfelei (szocialisták, anarchisták, szabadkőművesek)
képviselték.

XV. Benedek első, programadó enciklikájának4 fókuszában az
egyház és a modern világ — feszültséggel teli — viszonya, s az egy-
háznak ebből adódó feladatai álltak; ebbe az összefüggésbe ágya-
zódott bele a háború és béke ügye. A pápa szerint a társadalomban
jelentkező zavarok négy tényezőre vezethetők vissza: az emberek
közötti szeretet hiányára, a tekintély elvetésére, a társadalmi osztá-
lyok közötti igazságtalan viszonyokra, és arra, hogy „az anyagi
javak váltak az emberi tevékenység egyetlen céljává”. Minderre a
keresztény vallás alapelveihez történő visszatérés jelentene gyógy -
írt, ám az államok figyelmen kívül hagyják a keresztény tanítás nor-
máit és gyakorlatát, amelyek pedig „a legbiztosabban kezeskednek
az államrend szilárdságáért és fennmaradásáért”. Nem kétséges, a
pápa szemében ez volt a legvégső oka a háborús konfliktusnak,
amelynek befejezésére békés megoldásokat javasolt, hogy „a meg-
sértett jog igazságot szerezzen”.

A háború idejére választott magatartásának lényegét XV. Bene-
dek az 1915. január 22-i konzisztóriumon fejtette ki bíborosai előtt
(Convocare vos allokúció): a pápának, mint „az Istentől adott örök
törvény” védelmezőjének, kötelessége elítélnie a jogsértéseket, ám
„a pápai tekintélyt a hadviselők viszályába bevonni nem volna sem
illő, sem célravezető”. Ezért nem foglalhat pártosan állást egyik fél
mellett sem, nem nézheti az elválasztó partikuláris érdekeket, mert
„helytartójaként annak a Jézus Krisztusnak, aki minden egyes em-
berért meghalt, minden katonát az ő szeretetével kell átölelnie”.
Azonban ennek a semlegességi politikának, amely a Szentszék cse-
lekvési szabadságát volt hivatott megőrizni, a gyakorlati megvaló-
sításáról némiképp eltérően vélekedett a pápa és bíboros-államtit-
kára, Pietro Gasparri. Az államtitkár újra meg újra azt az álláspontot
képviselte, hogy a szigorú semlegesség jegyében a pápa csak el-
vontan nyilatkozzon meg; XV. Benedek viszont elődje, XIII. Leó pél-
dáját követve hajlott egy aktívabb közvetítő- és békepolitikára, ami
persze kockázatokat rejtett magában.

Az „aktív semlegesség” első próbája rövidesen elérkezett, ami-
kor Olaszország hadba lépése lett a tét. Ezt a pápa azért igyekezett
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megakadályozni, mert aggasztotta a háború kiszélesedése; egy eset-
leges vereség esetén tartott az olasz társadalom radikalizálódásától;
Olaszországot területi igényei (Trentino, Trieszt) az Osztrák-Magyar
Monarchiával állították szembe, amelynek fennmaradását a Vati-
kánban eminens katolikus érdeknek tartották; végül a hadiállapot
korlátozhatta a Szentszék kapcsolattartási szabadságát. A pápai dip-
lomácia lehetőségei azonban éppen olasz vonatkozásban igencsak
korlátozottak voltak. Mivel az Olasz Királyságot a Vatikánban Róma
elfoglalása miatt továbbra is agresszornak tekintették, diplomáciai
kapcsolatok nem léteztek, s a „non expedit” elvének érvényben tar-
tása miatt a katolikusok nem vehettek részt a liberálisok által uralt ál-
laméletben (csak helyhatósági szinten). Ráadásul első enciklikájában
XV. Benedek értésre adta, hogy a római kérdésre továbbra sem lát
más megoldást, mint a világi hatalom visszaadását a pápának, mivel
ez az egyetlen kiút „abból a lehetetlen állapotból, amelyben az egy-
ház feje van, s amely bizonyos tekintetben nagy kárt okoz a hívek
nyugalmának”. Mégis léteztek bizonyos kommunikációs csatornák
a Szentszék és az olasz politikai elit között egyházi személyek és po-
litikusok személyes kapcsolatai révén, illetve a pápa számíthatott a
világi katolikusok mozgalmának (Actio Catholica) társadalmi befo-
lyására is. Ugyanakkor tekintetbe kellett vennie, hogy éppen az olasz
belpolitikára nyitottabb egyházi közeg (clerico-moderati) támogatta az
Ausztriával szembeni olasz területi igényeket.

Olaszország két szövetségi rendszer közötti ingadozásának idő-
szakában előbb a szentszéki diplomácia lendült akcióba, s 1915 ja-
nuárjában Eugenio Pacellit, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongre-
gációjának altitkárát — a későbbi XII. Piusz pápát — küldték Bécsbe,
hogy a pápa nevében egyoldalú területátadást kérjen az olasz sem-
legességért cserébe, ami azonban Ferenc József ellenállásába ütkö-
zött. Ugyanebben az időben a német kormány képviselőjének, a
centrumpárti Matthias Erzbergernek a javaslata az olasz igények
ügyét összekapcsolta a római kérdés megoldásával: az osztrák te-
rületi engedményekért cserébe Olaszországnak el kellett volna is-
mernie a pápa szuverenitását a Vatikán környéke felett (az úgyne-
vezett Leóváros, tengeri kijárattal). Időközben azonban az olasz
kormány egyre határozottabban az Antant felé tájékozódott, s az
április 26-án megkötött, titkos londoni szerződésben elérte, hogy
Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország vállalja: támogatni
fogja Olaszország törekvését a Szentszék kizárására a majdani béke -
tárgyalásokról (15. §.). Május elején a Szentszék informális kapcso-
latai révén kísérelte meg az olasz belpolitikai élet befolyásolását egy
békepárti kormány érdekében; eredménytelenül, mert május 23-án
Olaszország hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának, minek
következtében a Központi Hatalmak szentszéki követségei a svájci
Luganóba települtek át.

A színfalak mögött zajló kísérlet kudarca után XV. Benedek egy
békeszózat kibocsátására határozta el magát, amelynek címzettjei a
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hadviselő népek, de különösen azok vezetői voltak.5 A háború ki-
törésének első évfordulóján a pápa a politikusokat súlyos felelős-
ségükre figyelmeztette, s a „szörnyű mészárlás” mielőbbi befejezé-
sét sürgette, egyszersmind a vitás kérdések rendezése végett
felvetette egy nemzetközi döntőbíráskodás lehetőségét: „miért nem
kezdődik végre eszmecsere a népek jogairól és jogos követelései-
ről?” Annak ellenére, hogy az általánosságokban mozgó felhívás az
érdekeltek részéről nem váltott ki közvetlen reakciókat, a vatikáni
Államtitkárság nyár folyamán megpróbálta felmérni egy esetleges
béketárgyalás esélyeit. Az Antant „szondázására” felkért egyházi
személyek — a német megszállás alatt álló Belgium prímása és a
párizsi Institut Catholique kormánykörökkel kapcsolatot ápoló rek-
tora — azonban azt jelentették, hogy a belga és a francia álláspont
szerint már nem lehet a status quo ante elve alapján tárgyalni, Né-
metországot le kell győzni; de a bécsi és a müncheni nuncius is arról
számolt be, hogy sem Ausztria, sem Németország nem mutat haj-
landóságot a béketárgyalásra. Ezek után a pápa december 6-i kon-
zisztóriumi beszédében kénytelen volt megállapítani, hogy béke-
felhívása nem érte el célját.

Ahogy a béke érdekében tett diplomáciai lépések sorra kudarcot
vallottak, úgy került előtérbe a humanitárius cselekvés opciója.
Gasparri bíboros-államtitkár 1914. december 22-i nyilatkozata már
előrevetítette, hogy a Szentszék karitatív kezdeményezései vallási
és nemzeti hovatartozástól függetlenül kívánják támogatni a há-
ború áldozatait. Ezen erőfeszítések eredményeként először 1915 ta-
vaszán sikerült a semleges Svájcban sérült hadifoglyok cseréjét le-
bonyolítani, 1915 őszétől pedig még intenzívebb és szerteágazóbb
lett az egyházi közvetítő és adománygyűjtő tevékenység, részben a
Vöröskereszt munkájának kiegészítéseként. A háború végéig, sőt
még a következő években is a Szentszék közreműködésével került
sor internált civilek kiszabadítására, sérült hadifoglyok semleges ál-
lamokba szállítására, hadifogoly családapák cseréjére, a hadifoglyok
lelkigondozásának megszervezésére, eltűntek keresőszolgálatának
felállítására, postaszolgálat működtetésére egy ország megszállt és
szabad területei között. A katolikus társulatok világi tagságára tá-
maszkodva gyűjtöttek pénz- és ruhaadományokat, s időnként a
pápa templomi gyűjtést rendelt el a leginkább rászorulók javára.
XV. Benedek egyaránt közbenjárt az Oszmán Birodalom üldözött
örmény és szír keresztényeiért,6 s később a francia csapatok fogsá-
gába került török katonákért (ez utóbbi emlékét őrzi isztambuli
szobra, melyet a törökök állítottak a pápának, aki „nemzeti és val-
lási megkülönböztetés nélkül volt a népek jótevője”).

Bár az 1915. nyári békefelhívás visszhangtalansága megmutatta
a vatikáni diplomácia elszigeteltségét, mindazonáltal nem került le
a napirendről az a kérdés, hogy a háború után várható béketárgya-
lásokon miként vehetne részt az Apostoli Szentszék. Ennek jegyé-
ben született 1916 tavaszán a már említett Matthias Erzberger terve,

5Allorché fummo chiamati
apostoli buzdítás,

1915. július 28.

A Szentszék karitatív
kezdeményezései

6Lásd levele az örmények
érdekében V. Mohamed

szultánhoz, 1915.
szeptember 12.
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amely a pápa székhelyének áthelyezését irányozta elő. A német po-
litikus arról kezdett tárgyalni Liechtenstein uralkodójával, II. János
herceggel, hogy a kis államot adja át a pápának — cserébe a bíbo-
rosi kalapért (a herceg nőtlen volt). Így a pápa, mint Liechtenstein
államfője, részt vehetett volna a béketárgyalásokon, s jobb alkupo-
zícióba került volna Olaszországgal szemben. Ám a szerződés meg-
bukott a hercegi család ellenállásán; az év nyarán még felmerült al-
ternatív lehetőségként a pápai székhely Mallorcára helyezése, majd
az egész terv feledésbe merült.

1916 decemberének diplomáciai mozgása (német-osztrák aján-
lat a béketárgyalásokra, Wilson amerikai elnök felhívása), majd
1917 tavaszának eseményei (orosz forradalom, az Egyesült Álla-
mok hadba lépése, békepárti tüntetések) arra indították XV. Bene-
deket, hogy ismét aktívabban lépjen fel a háború befejezésének ér-
dekében. Miután igénybe vette a nemzetközi jog szakértőinek
segítségét, és legyőzte a szkeptikus Gasparri bíboros-államtitkár el-
lenállását, 1917 nyarán részletekbe menő béketervet terjesztett a had-
viselő felek vezetői elé.7 Ennek előkészítéseképpen az újonnan kine-
vezett müncheni nuncius, Eugenio Pacelli azt a feladatot kapta, hogy
puhatolja ki a német kormánynál a békekötés feltételeit. A nuncius
június 26–30. között sorjában találkozott Theobald von Bethmann-
Hollweg német kancellárral, II. Vilmos német császárral és I. (IV.)
Károllyal, az Osztrák-Magyar Monarchia új uralkodójával, akik
mindnyájan késznek mutatkoztak a pápai kezdeményezéshez való
csatlakozásra. A kancellár bukása (július 14.) ugyan kétségeket éb-
resztett a terv kivitelezhetősége iránt, de a Reichstag többsége által
elfogadott „békehatározat” (július 19.) a pápai diplomáciát cselek-
vésre sarkallta, és Pacelli második (titkos) berlini útján hétpontos
béketervet terjesztett a német fél elé (július 24.). Bizonyos módosí-
tások után ezt a javaslatot küldték el a Vatikánból augusztus 9-én
(augusztus 1-re visszadátumozva) a hadviselő felek kormányainak
— azonban ugyanezen a napon a kezdeményezés lényegében meg-
bukott a német tábornokok, mindenekelőtt Paul von Hindenburg és
Erich Ludendorff ellenállásán. Az augusztus 16-án nyilvánosságra
hozott pápai béketerv arra alapult, hogy a fegyverek ereje helyett
végre a jog erkölcsi hatalma érvényesüljön, a hadviselő felek pedig
vállalják az egyidejű és kölcsönös leszerelést, s előzetesen fogadják
el a nemzetközi döntőbíráskodást vitás ügyeikben. Az általános
elvek mellett konkrét ajánlások is megfogalmazódtak: a tengerek
szabad használatának garantálása; német részről Belgium teljes
függetlenségének biztosítása és a francia területek kiürítése; az An-
tant által elfoglalt német gyarmatok visszaadása; az olasz–osztrák
és német–francia területi viták tárgyalásos megoldása a népek igé-
nyeinek tiszteletben tartásával; az örmény és lengyel nép, valamint
a balkáni államok helyzetének rendezése; végül a népek közötti
kapcsolatok új alapokra helyezése. Zárszavában a pápa kifejezte re-
ményét, hogy „hozzájárulhat ennek a szörnyű harcnak a meg-

XV. Benedek béketerve

7Dès le début
apostoli buzdítás,

1917. augusztus 1.

8A Pécsi Püspöki Hittudo-
mányi Főiskolán 2015.

január 29-én rendezett,
„A katolikus egyház az

I. világháborúban” című
konferencián elhangzott

előadás szerkesztett
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szüntetéséhez, amely napról-napra mindinkább haszontalan mé-
szárlásnak tűnik” (a gyakran idézett „inutile strage” kifejezéshez
XV. Benedek ragaszkodott).

A hadviselő felek reakciói a pápai békekezdeményezésre vegye-
sek, de végső soron a Szentszék számára kiábrándítóak voltak. Elő-
ször az angol kormány válaszolt, s pontosítást igényelt Belgium
ügyében (augusztus 21.). Majd az Egyesült Államok elnöke jelent-
kezett, azonban Woodrow Wilson csak egy „demokratikus” Né-
metországgal lett volna hajlandó tárgyalni (augusztus 27.). Az elnök
üzenetét Gasparri bíboros ugyan közvetítette Berlinbe, ám a pápá-
nak referálva szkeptikusan megjegyezte: „a szellem (ti. Wilson fe-
lesége spiritiszta volt) a fejébe vette, hogy az általános gyógyír Né-
metország demokratizálása lenne”. Szeptember 19-én érkezett meg
a német kancellár kiábrándító válasza — Rómában addig azt hitték,
hogy teljes az egyetértés a németekkel —, amely a megszállt Belgi-
umot mintegy a méltányos békekötés zálogának tekintette. A pápai
béketervet Ausztria-Magyarország elutasította Trentino miatt, Fran-
ciaország, Olaszország és Oroszország pedig egyszerűen válasz
nélkül hagyta. Az ősz folyamán csak annyi változás mutatkozott,
hogy a Monarchia „caporettói áttörése” után az olasz kormány —
a nemzeti katasztrófa árnyékában — titkos tárgyalásokat kezde-
ményezett a Vatikánnal egy fél évszázaddal korábbi („cavourista”)
ajánlat alapján. Franciaországban viszont még egyházi közegben is
a pápa szemére vetették béketervének németpártiságát; a párizsi
La Madeleine-templomban december 10-én rendezett hazafias ün-
nepségen a híres domonkos szónok, Antonin-Dalmace Sertillanges
így kiáltott: „Szentatya, jelenleg nem tudjuk elfogadni felhívásodat
a békére!” (a szerzetest ezért egy időre szuszpendálták).

Az 1917-es béketerv kudarca XV. Benedeket arra az elhatározásra
juttatta, hogy ettől kezdve megnyilatkozásait az egyházi ügyekre
korlátozza, minek következtében intenzívebbé váltak kapcsolatai a
szembenálló országok püspökeivel és a katolicizmus világi híveket
tömörítő mozgalmaival. Ugyanakkor a Szentszék folytatódó, fele-
kezeti és etnikai különbségtétel nélküli humanitárius tevékenysége
a „péteri szolgálat” egyetemes jellegét domborította ki. Ennek kö-
szönhető, hogy XV. Benedek úgy maradt meg a katolikus egyház
emlékezetében, mint a béke evangéliumának állhatatos hirdetője és
a népek jótevője.8
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