
 
A Trianont követő „zűrzavar” Lorenzo Schioppa apostoli nuncius szemével (1920. október–december)  Hamerli Petra  
Lorenzo Schioppa (1871–1935) justinianopolisi érsek, Magyarország első apostoli nunciusa 1920. október 5-én nyújtotta át megbízólevelét Horthy Miklós magyar kormányzónak. Magyarországi kiküldetése 1925. április 27-éig, Hágába történő áthelyezéséig tartott. Budapesti külügyi tevékenységé-nek első hónapjaiban a nunciusnak a trianoni békeszerződés aláírását kö-vető, szinte sokkos állapottal kellett szembesülnie, amelyet főként az or-szág határainak drasztikus megváltoztatása okozott. Az eredeti területének kétharmadát, s magyarajkú lakosságának egyharmadát elveszítő Magyar-ország bel- és külpolitikai, társadalmi, vallási, gazdasági és szociális téren egyaránt válságban volt, amelyet Schioppa már ebben a néhány hónapban is meglehetősen jól érzékelt, amiről az 1920-as nunciusi jelentések tanús-kodnak. A politikai tárgyú jelentések képet adnak az országot foglalkoztató olyan főbb problémákról, mint a pártok közötti viszálykodás, a protestáns-katolikus nézeteltérések, a földreform vagy a királykérdés alakulása. Schi-oppa ezt a – saját szavaival élve – „zűrzavart” a trianoni békeszerződés rendelkezéseinek tulajdonította. Azt, hogy a nuncius milyen eseményekre, kérdésekre figyelt fel a megváltozott viszonyrendszerű Magyarországon, azért is érdemes nagyító alá venni, mert ezeken a benyomásokon át képet kaphatunk arról, hogy külföldön – jelen esetben a Vatikánban – miként ítéltek meg minket, magyarokat, és a Trianon okozta nemzeti traumát, amely mindmáig jelen van a magyar gondolkodásban. Tanulmányom célja annak bemutatása, hogy a budapesti apostoli nun-ciusnak milyen benyomásai voltak a trianoni békeszerződés aláírását (1920. június 4.) követő magyar politikai helyzetről. Az, hogy a Szentszék megbízottja miként látta Magyarországot, Schioppa 1920-ban kelt jelenté-sei összefoglalásának segítségével ismerhető meg. Mielőtt azonban áttér-nék a jelentésekre, fontosnak tartom röviden felvázolni a budapesti nun-ciatúra felállításának körülményeit.  A nunciatúra felállítása Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai gyakorlatilag az állam-alapítás koráig nyúlnak vissza, miután az első koronázott magyar király, Szent István (1000–1031) megteremtette a magyarországi egyházszervezet alapjait.1 Noha Magyarországon a katolikus felekezet nem egyedüli vallás volt – a katolikusok mellett jelentős tényezőt jelentettek a protestánsok és az evangélikusok, valamint jelen volt hazánkban az izraelita, az ortodox és az unitárius vallás is –, a katolicizmus mégis fontos szerepet töltött be a magyarság körében a 20. század elején is. Ebből fakadóan a legradikáli-
                                                   
1  FRAKNÓI VILMOS: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római 
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sabb baloldaliak kivételével mindegyik politikai csoport törekedett a kato-likus egyházzal való jó viszony fenntartására az első világháborút követően is. Az Apostoli Szentszékkel történő diplomáciai kapcsolatfelvétel igénye a Károlyi Mihály miniszterelnöki kinevezésével (1918. október 31.) együtt kikiáltott első magyar köztársaságban rögtön megfogalmazódott. A dualista államalakulat fennállásának idején Magyarország is a bécsi nunciatúra fennhatósága alá tartozott, amelyet a forradalmak hónapjaiban Teodoro Valfré di Bonzo gróf, címzetes érsek, apostoli nuncius (1916–1920) vezetett. Magyarország hercegprímása, Csernoch János bíboros esztergomi érsek (1912–1927) 1918. november 20-án levélben fordult XV. Benedek pápához (1914–1922), amelyben feltárta azt a veszélyt, amelyet az egykori Monarchia nemzetiségeinek követelései jelentettek az országra nézve. Mint a bíboros összegezte, az utódállamok követeléseinek teljesülése esetén Magyarország területe hozzávetőlegesen 50–60 ezer km2-re csök-kenne, tengeri kijárat nélkül.2 Ezek a változások nyilvánvalóan az egyház-megyék területét is érintették, ráadásul az utódállamok – Csehszlovákia, Románia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (Jugoszlávia) – egyike sem katolikus többségű ország volt, aminek következtében az új állam területé-re kerülő hívek sorsa is aggasztotta mind a hercegprímást, mind Valfré di Bonzót. Utóbbi aggályát fejezte ki az egyre erősödő kommunizmus miatt is.3 Noha az „őszirózsás forradalom” eseményei maguk után vonták az egyházi személyeket ért atrocitásokat is, amelyek javarészt a vagyonszer-zésre irányultak,4 a katolikus egyház késznek mutatkozott arra, hogy kon-szolidált viszonyt alakítson ki az új kormányzattal. A magyar püspöki kar 1918. november 20-án levélben köszöntötte Károlyi Mihályt és kormányát, kijelentve, hogy a független Magyarország megalakulását  „a püspöki kar meleg, hazafias érzéssel fogadja, azt fenntartás nélkül elis-meri és biztosítja a magyar népköztársasági kormányt, hogy a nehéz viszo-nyok közt a független, önálló Magyarország kiépítésében minden erejével támogatni fogja. Eddig egyház és állam szoros kapcsolatban állott, és az egyház Szent István koronájának fényes oltalma alatt fejtette ki áldásos te-vékenységét az igazi lelki kultúra javára: e hivatásában ezentúl is el fog járni abban a tudatban, hogy bármint változzék is el az államforma, a nép-lélek igényei az erkölcsi tisztulásra és megváltásra el nem változnak, s ab-                                                   
2  ICKX, JOHAN: A Pápai Államtitkárság Második Szekciójának Történeti Levéltárában 

őrzött dokumentumok jelentősége a magyar egyháztörténetírás számára. In: 
Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920–2015. Szerk.: Fejérdy 
András. Bp.–Róma, 2015. 45–60. p., 45. p. 

3  TÓTH TAMÁS: A Szentszék és az I. világháborút követő politikai változások 
Magyarországon. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920–
2015. Szerk.: Fejérdy András. Bp.–Róma, 2015. 61–74. p., 62–63. p. (A Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság 1918. december 1-jén ezen a néven alakult, az ismertebb 
„Jugoszlávia” elnevezés csak 1929-ben lett hivatalossá. Azonban a korabeli források 
túlnyomóan ezt megelőzően is Jugoszlávia néven írtak az államról, így a 
történetírásban általánosan elfogadott elv az utóbbi elnevezés használata az 1918 és 
1929 közötti eseményekre vonatkozóan is. Tanulmányomban én is ezt a hagyományt 
követem – H. P.) 

4  TENGELY ADRIENN: A magyar egyházak a forradalmak korában. Eger, 2011. 13. p. 



82 Egyháztörténeti Szemle XVIII/2 (2017) 
ban a reményben, hogy e hivatásnak még kormányzati szempontból való fontossága is arra fogja indítani a magyar népkormányt, hogy az egyház és állam jobb viszonyát az egyház szabadságának biztosításával, az illetékes tényezőkel rendezni fogja.”5  A püspöki kar kedvező hozzáállása nyilvánvalóan fontos volt a ma-gyar–szentszéki kapcsolatok felvételének szempontjából is, amely a Szent-széknek elsősorban a határváltozásokkal együtt az egyházszervezetben is jelentkező területi, anyagi, és közigazgatási módosulások tisztázása, illetve – az új államformára való tekintettel – az egyház és állam viszonyának alakulása – ezen belül is elsősorban a főkegyúri jog kérdésének rendezése – végett volt fontos.6 A diplomáciai közeledésre az Apostoli Szentszék ré-széről is szándék mutatkozott, amelyet Valfré di Bonzo Csernoch bíboros útján tudatott Károlyival.7 A magyar kormány nem csupán a megváltozott körülmények között felmerülő egyházi kérdések – a főkegyúri jog, az in-tézményrendszer vagy a birtokok sorsa – végett tartotta fontosnak a Szent-székkel való kapcsolatfelvételt, hanem azért is, mert a diplomáciai kapcso-latok helyreállítása kitörést eredményezett volna a nemzetközi elszigeteltségből. Ezen felül a magyar politikusok abban reménykedtek, hogy a pápának sikerül közbenjárnia majd annak érdekében, hogy az an-tanthatalmak kedvezőbb békefeltételeket szabjanak ki Magyarországra nézve.8 Mint Csernoch írta Károlyinak, a magyar püspöki kar azzal a kérés-sel fordult a Szentszékhez, hogy a pápai állam „az entente-hatalmaknál a létföltételeiben megtámadott Magyarország védelmére keljen.”.9 Károlyi válaszlevelében biztosította Csernoch bíborost arról, hogy tüs-tént továbbította mind a hercegprímás, mind pedig Valfré di Bonzo levelét a külügyminisztérium felé azzal a céllal, hogy megkezdődhessen a kapcso-latfelvétel előmozdítása. A miniszterelnök egyúttal kérte Csernochtól, hogy vesse latba befolyását annak érdekében, hogy Magyarország és a Vatikán között mihamarabb létrejöjjön a diplomáciai összeköttetés, továbbá, hogy a Szentszék elismerje a nemrégiben kikiáltott Magyar Népköztársaságot.10 Ezt követően Persián Ádám katolikusügyi kormánybiztos és Csiszárik Já-nos, a külügyminisztérium kánonjogi tanácsos felkeresték a bécsi nunciust, hogy tárgyaljanak a kapcsolatfelvételről,11 azonban a hivatalos megbeszélé-sekkel Károlyi nem őket bízta meg, hanem Charmant Oszkár bécsi magyar követet, aki a család ügyvédjeként a miniszterelnök bizalmi embere volt. 

                                                   
5  Károlyi Mihály levelezése. I. köt. 1905–1920. Szerk.: Litván György. Bp., 1978. 

(továbbiakban: Károlyi-levelezés, 1978.) 311. sz. irat. A magyar püspöki kar Károlyi 
Mihályhoz, 1918. november 20. Uo., 287–288. p. 

6  ÉRSZEGI MÁRK AURÉL: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatfelvétele 
1920-ban. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920–2015. 
Szerk.: Fejérdy András. Bp.–Róma, 2015. 75–84. p. (továbbiakban: ÉRSZEGI, 2015.) 
75. p. 

7  ÉRSZEGI, 2015. 76. p. 
8  ÉRSZEGI, 2015. 75. p. 
9  Károlyi-levelezés, 1978. 297–298. p. 321. sz. irat. Csernoch Károlyinak, 1918. 

november 28. 
10  Uo., 332. p. 346. sz. irat. Károlyi Csernochnak, 1918. december 21. 
11  ÉRSZEGI, 2015. 76. p. 
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Károlyi 1919 januárjában kettős megbízatással küldte Rómába Charmant-t, akinek feladata egyfelől az volt, hogy politikai tárgyalásokat kezdeményez-zen Olaszországgal, amely az antanthatalmak közül egyedüliként mutatko-zott hajlandónak szorosabb kapcsolatokat kialakítani Magyarországgal, másfelől pedig ki kellett puhatolnia, hogy mely másik államok fogadnák esetleg szívesen Magyarország közeledését.12 Római útja során Charmant a Vatikánba is ellátogatott, ahol Pietro Gasparri bíboros, a Vatikáni Államtit-kárság Rendkívüli Egyházi Ügyekért felelős titkára (1922–1930) mellett XV. Benedek pápa is fogadta a magyar küldöttet. Az audienciák során Charmant a lehető legnagyobb előzékenységgel találkozott, mind az állam-titkár, mind a pápa késznek mutatkozott a budapesti nunciatúra felállításá-ra. Siker esetén könyebben kezelhetőnek vélték az egyházi birtokok ügyét és a szétszakított egyházmegyék kérdését, valamint a Vatikánban feléledt a remény, hogy lehetőség nyílik a főkegyúri jogtól való megszabadulásra.13 Az események kedvező alakulásának azonban a Tanácsköztársaság ki-kiáltása véget vetett. A proletárdiktatúra idején egyházüldözés vette kezde-tét, s a rezsim kimondta az állam és az egyház szeparációját, valamint az állami szintű, intézményes keretek között zajló vallásgyakorlás tilalmát. Ennek címén a Kun Béla-kormány gyakorlatilag teljeskörűen akadályozta az egyházak tevékenységét, és ellehetetlenítette a magyar–szentszéki kap-csolatok kibontakozását is.14 A szegedi ellenkormány azonban igyekezett fenntartani a kapcsolatokat a Szentszékkel.15 A Tanácsköztársaság bukását követően József főherceg a bécsi nuncia-túra Budapestre költöztetését vetette fel Valfré di Bonzónak, és Csernoch, valamint Bethlen István is szorgalmazták a diplomáciai kapcsolatok felállí-tását. A nunciatúra áthelyezésébe Gaspari bíboros nem egyezett bele, így a békeszerződés aláírását megelőzően nem valósult meg a kapcsolatfelvétel.16 A trianoni eseményeket követően Magyarország nemzetközi státusza rendeződött, ami felgyorsította a diplomáciai közeledést. Magyarország első szentszéki követe, a legitimista Somssich József 1920. július 26-án nyújtotta át megbízólevelét XV. Benedek pápának, ami a szentszéki magyar követség hivatalos megnyitását jelentette.17 Ezután sor kerülhetett arra, hogy a már 1920 márciusában kinevezett nuncius, Lorenzo Schioppa – akit a pápa nem kívánt Magyarországra küldeni a szentszéki magyar követ megérkezése előtt – is megkezdhesse magyarországi küldetésének előké-születeit. Augusztus 10-én XV. Benedek a justinianopolisi címzetes érseki címet adományozta Schioppának, és hivatalosan is kinevezte budapesti 
                                                   
12  HAMERLI PETRA: Magyar–olasz kapcsolatok a padovai fegyverszünettől a 

Tanácsköztársaság végéig. In: Diplomácia, emancipáció és egyházpolitika. Szerk.: 
Zachar Péter. Bp., 2014. 154–214. p., 176–177. p. 

13  ÉRSZEGI, 2015. 77. p. A főkegyúri jog (ius supremi patronatus) a magyarországi 
uralkodókat megillető jog volt, amelynek értelmében a király befolyásolhatta, hogy 
kik nyernek el vezető egyházi tisztséget Magyarországon. A köztársaság kikiáltását 
követően felvetődött, hogy e jog megilleti-e a köztársasági elnököt is.  

14  GERGELY JENŐ: A katolikus egyház története Magyarországon, 1919–1945. Bp., 1997. 
(továbbiakban: GERGELY, 1997.) 10. p. 

15  Uo., 79. p. 
16  Uo., 80. p. 
17  Uo., 13. p. 
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apostoli nunciussá.18 Ezzel megtörtént a nunciatúra felállítása, így az Apos-toli Szentszék és Magyarország között helyreálltak a diplomáciai kapcsola-tok. A nunciatúra, amely a pápai állam külképviseletét hivatott ellátni, a Pápai Államtitkárság (Segreteria di Stato della Santa Sede) felügyelete alatt áll, amelynek vezetője a bíboros államtitkár.19 A nuncius feladata kettős. Egyfelől a fogadó állam kormányával tartja fenn a diplomáciai kapcsolato-kat, másfelől a helyi katolikus egyháznál képviseli a pápát, mint az egyete-mes egyház vezetőjét. Ez utóbbinak köszönhetően a nuncius a többi diplo-matánál jóval kiterjedtebb kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amiből következően információi is részletesebbek.20 A Szentszék követe a jelenté-seit a misszió vezetőjeként írja alá, és a bíboros államtitktárnak címezi. Tartalmukat tekintve a jelentések átfogóbb helyzetjelentést adnak egy adott viszonyról vagy egy konkrétabb témáról.21  Schioppa jelentései, 1920. október–december Lorenzo Schioppa 1920. október 5-én, ünnepélyes fogadtatástól kísérve érkezett meg budapesti állomáshelyére. Miután megegyezés született a nunciatúra felállításáról, augusztusban Gasparri a Schioppának adott köve-ti alaputasításában összefoglalta Magyarország politikai, nemzetiségi és vallási viszonyait és a nunciusnak az ezekkel kapcsolatos feladatait, ame-lyek főként az egyházmegyék és az egyházi javak rendezésére, az egyházi javadalmak betöltésére, és a főkegyúri jog gyakorlása kérdésének megoldá-sára irányultak.22 Az új megbízott az iránymutatás alapján igyekezett mélyebben meg-vizsgálni az említett problémákat, s benyomásairól a Gasparri bíborosnak címzett jelentéseiben számolt be. Elsőként a pártokról és a kormánytagok-ról tudósított. Bemutatta a Magyarországon teret nyert politikai ideológiá-kat, és képet rajzolt az általa legjelentősebbnek ítélt magyar politikusokról is.  A pártok és a kormánytagok A Magyarországra érkezését követően készített első politikai jelentésében, 1920. október 24-én Schioppa az 1920 januárjában zajlott választások eredményeképp a nemzetgyűlésbe jutott magyar pártokat vette szemügyre.23 A nuncius megbízatásának kezdetekor Teleki Pál kormánya 
                                                   
18  ÉRSZEGI, 2015. 81. p. 
19  ÉRSZEGI MÁRK AURÉL: Magyarország helyzete 1918 őszén a pápai nuncius szerint. In: 

Episcopus, archiabbas, benedictinus, historicus ecclesiae. Tanulmányok Várszegi 
Asztrik 70. születésnapjára. Szerk.: Somorjai Ádám OSB – Zombori István. Bp., 2016. 
353–372. p., 354.p. 

20  Uo., 355. p. 
21  Uo., 354. p. 
22  TÓTH KRISZTINA: Lorenzo Schioppa nuncius követutasítása. In: Magyarország és a 

Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920–2015. Szerk.: Fejérdy András. Bp.–Róma, 
2015. 85–106. p., 85. p. (A követutasítás részletes elemzését lásd Tóth Krisztina 
idézett tanulmányában.) 

23  A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatokért Felelős Szekciójának Történeti 
Levéltára, Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria 
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volt hatalmon (1920. július 19–1921. április 14.), amely a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja és az Országos Kisgazda-és Földmíves Párt koalícióján alapult.24 A szocialisták nem szereztek mandátumot, aminek okát a nuncius abban látta, hogy az általa egyszerűen csak „kommunizmus” névvel illetett Tanácsköztársaság bukása után Magyarország harcot hirdetett a proletárdiktatúrát életre hívó eszmék ellen. Ez eredményezte a proletárdiktatúra alatt sokat szenvedett kisbirtokosok komoly politikai tényezővé történő fejlődését is. E két párton kívül a Nemzeti Demokrata Polgári Párt szerzett pár mandátumot Budapesten, illetve bekerült a nemzetgyűlésbe néhány független képviselő is.25 Schioppa tájékozódott mind a nemzetgyűlésbe jutott, mind pedig a kívül rekedt, de ennek ellenére jelentős politikai tényezőt képviselő pártok programjáról. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjáról Schioppa úgy vélekedett, hogy a régi Katolikus Néppárt alakult át oly módon, hogy nevének megváltoztatásával új párt látszatát keltette, és a Néppárt programja is csekély mértékben módosult, ám a tagok a régiek maradtak. Az egykori Néppárt nem tekinthető felekezeti pártnak, bár programjában kötelező érvényűre emelkedett a kereszténység és az egyház védelme. A tagok túlnyomó többsége a katolikusok közül került ki, s a vezetők között több egyházi személy is helyet kapott, aminek eredményeképp az ellenzék klerikális pártnak is hívta a Néppártot. A KNEP tagjai javarészt konzervatívok voltak, de demokraták és keresztényszocialisták is akadtak közöttük. Ők XIII. Leó pápa tanításának szellemében igyekeztek formálni programjukat.26 Schioppa meglátásai – amelyek alapján a KNEP-et nem tartotta tisztán felekezeti alapon szerveződő pártnak – helyesnek bizonyultak, ugyanis a „keresztény” jelző a korszakban a Tanácsköztársaság – és általában véve a bolsevik rezsim – ateizmusával való szembefordulást volt hivatott kifejezésre juttatni.27 Az Országos Kisgazda- és Földmíves Pártról a nunciusnak az volt a be-nyomása, hogy tagjai zömmel a vidéki gazdálkodók közül kerültek ki, te-kintve, hogy a párt a mezőgazdászok érdekeit védte, s sokat ígérő földre-
                                                                                                               

del Vaticano (továbbiakban: S.RR.SS.). Affari Ecclesiastici Straordinari 
(továbbiakban: AA.EE.SS.). Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 47. 
foll. 34r–37v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 24. 

24  A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) az egykori Katolikus Néppárt utóda. 
1922-től az Egységes Párt vette át a helyét, amely – több névváltoztatáson keresztül – 
1944-ig volt kormánypárt. Az Országos Kisgazda-és Földmíves Párt 1919 és 1922 
között működött, beolvadt a Bethlen-féle Egységes Pártba. 

25  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 47. foll. 
34r–37v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 24. 

26  XIII. Leó papa nevéhez fűződik a „Rerum Novarum” kezdetű enciklika (1891), 
amelynek lényege a katolikus egyház szerepvállalásával, keresztény értékek mentén 
megvalósuló szocialista társadalmi reform. A pápa sérthetetlennek nyilvánítja a 
magántulajdont, mint az emberi lét alapvető természetét, a családot helyezi a 
társadalom középpontjába az állammal szemben, és az egyház feladatául tűzi ki a 
társadalmi problémák igazságos megoldásának keresztény alapon történő 
elősegítését. 

27  PÜSKI LEVENTE: A Horthy-rendszer (1919–1945). Bp., 2006. (továbbiakban: PÜSKI, 
2006.) 43. p. 
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formmal kecsegtetett. A párthoz csatlakoztak azok is, akik a KNEP-ben klerikális tényezőt láttak. A Nemzeti Polgári Demokrata Pártra Schioppa a liberális és radikális zsidóság bázisaként tekintett. A nuncius megemlítette a KNEP-ből kivált Keresztény Nemzeti Pártot, amely Schioppa szerint döntően antiszemita elveket vallott. A pártot Friedrich István egykori mi-niszterelnök alapította.28 A KNEP – még Friedrich kiválása előtt – heterogén párt volt, amelyen belül két irányzat határozottan elkülöníthetővé vált. Az egyik a Rerum Novarum nyomán jelentkező keresztényszocialista tanokat kívánta érvény-re juttatni, amelyeket Magyarországon Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök képviselt leglátványosabban. Ő egy keresztény elveken álló társa-dalmi-politikai tömegmozgalom kiépítésének szükségességét vallotta. A másik irányzatot Ernszt Sándor képviselte, aki mérsékletre intett a szociá-lis reformok terén. A zsidóság jogainak korlátozása a párt egészén belül általánosan elfogadott törekvésnek bizonyult.29 Schioppának a választókról és a párttagokról egyaránt az volt a be-nyomása, hogy hitüknél fogva nem valódi keresztény emberek voltak, csu-pán egy akkoriban divatos tendenciát követtek, illetve a keresztény diskur-zussal fejezték ki zsidóellenességüket. Magyarországon ugyanis sokan a zsidóságot tették felelőssé a háború utáni helyzetért, valamint gyakori téma volt, hogy a kereskedelem, az ipar és az ország vagyonának jelentős része a zsidók kezében összpontosul. Ezt figyelembe véve Schioppa úgy vélte, hogy a magyar politikában a „keresztény” jelző a „magyar” szinonimájaként, s nem pedig vallási hovatartozásként jelenik meg. A képviselőkről összefog-lalóan a nuncius csak annyit írt, hogy karrierre vágyó, pusztán önös érde-keket szemlélő emberek, akik csak a korban oly divatos antiszemitizmussal foglalkoznak.30 Ami a Parlament képviselőinek felekezeti hovatartozását illeti, a 205 képviselőből 110-en katolikusok, 75-en protestánsok (reformátusok és evangélikusok), négyen zsidók és 16-an egyéb, nem bejegyzett vallásúak voltak. A parlamentbe nem jutott politikai tényezők közül a legjelentő-sebbnek Schioppa a szocialistákat tömörítő Magyar Munkások Országos Pártját tartotta. Ez a párt csaknem 100 ezer tagot számlált a fővárosban, és közel ugyanennyit vidéken. A proletárdiktatúra idején betöltött szerep végett ugyan nem kerülhetett hatalomra, de ennek ellenére nagyon inten-zív agitációt folytatott, aminek következtében Schioppa a párt közelgő megerősödésére számított. A programja materialista és keresztény-ellenes volt, és tagjai között szinte kizárólag zsidó származásúakat számlált.31 1920. október 28-án kelt jelentésében a Szentszék magyarországi képviselője az általa legjelentősebbnek vélt politikusokról alkotott véleményét ismertette Gasparrival. A kormányfő, az intelligens és ambiciózus Teleki Pál gróf, a nuncius meglátása szerint sokkal inkább 
                                                   
28  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 47. foll. 

34r–37v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 24. 
29  PÜSKI, 2006. 45. p. 
30  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. foll. 34r–

37v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 24. 
31  Uo. (A Tanácsköztársaság bukását követően a kommunista-szocialista körök legálisan 

nem tevékenykedhettek.) 
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geográfus, mint politikus alkat volt. A két kormánypárt között igyekezett semleges maradni, de alapvetően a konzervatív politikusok közé tartozott. Noha családjának nagyobb része protestáns felekezetű volt, ő maga katolikus hitet vallott. Sikerült elnyernie a kormányzó és a parlament nagy részének bizalmát.32 A földművelésügyi miniszter Rubinek Gyula, a kisgazdapárt vezetője33 volt. A mezőgazdasági kérdéseket nagyon fontosnak tartotta, a nuncius szerint kizárólag ezek foglalkoztatták. Nevéhez kötődik a földreform34 előkészítése is. Mindenáron parlamenti többségre kívánt szert tenni, azonban Horthy nem látta volna őt szívesen kormányfőként. Rubinek ellenezte a Habsburg-ház újbóli trónra lépését, mindazonáltal késznek mutatkozott alkalmazkodni a királykérdés bármilyen kimenetelű megoldásához. Felekezeti hovatartozását tekintve katolikus vol, azonban nem gyakorolta a vallását.35 Mint „másik földművelésügyi minisztert”, Schioppa említette Nagyatádi-Szabó Istvánt is, aki nehéz utat járt be, amíg a miniszteri székbe került. Bár nem volt lángelme, sokakban bizalmat ébresztett az egyenességével. Rubinekhez hasonlóan ő is a földreform elkötelezett híve volt, amelyet radikálisabb módon kívánt kivitelezni. Felekezetileg kálvinista, és a református kisbirtokosok éppen úgy elkötelezett hívei, mint a kis falvakban élő zsidóság.36 A kultuszminiszter a keresztény párti dr. Haller István volt, aki aktív, ambiciózus kereszténydemokrata hírében állt. Teológiát is hallgatott. Bár műveltsége felszínes volt, mégis képesnek bizonyult arra, hogy befolyást gyakoroljon a tömegekre. Rendszeresen részt vett a szentmiséken, ám mégsem lehetett buzgó katolikusként tekinteni rá. A keresztény értékrend győzelmében őszintén bízott. Szervezőkészsége és személyisége általános tiszteletet váltott ki.37 Vass József közélelmezési miniszterről – aki Rómában tanult, és katolikus pap volt – a nuncius felemás véleménnyel volt. Vass pozitív tulajdonságaként említette a miniszter aktivitását és fáradhatatlanságát valóban a vas szívósságára emlékeztetett, vagyis a neve találónak bizonyult. Vass Józsefet mindig is a szociális kérdések foglalkoztatták, aminek okát Schioppa abban látta, hogy nem rendelkezett különösebb politikai tehetséggel. Ennek ellenére Vass „sajnálatos módon túlságosan tudatában 

                                                   
32  Uo. 
33  Itt Schioppa tévedett, ugyanis a kisgazdapártot Nagyatádi-Szabó István vezette. 

Ekkor, 1920 augusztusától ő volt a földművelésügyi miniszter is. Előtte valóban 
Rubinek Gyula töltötte be a posztot. 

34  Eredetileg Nagyatádi-féle földreform, azonban – tekintve, hogy Nagyatádi radikális 
elképzeléseket vallott ezen a téren – a kormány Rubinekre bízta a végleges tervezet 
kidolgozását, amelyet Nagyatádi tiszteletben tartott, s a tervezetet elfogadta. 

35  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 57. foll. 
38r–39v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 28. 

36  Uo. 
37  Uo. 
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volt saját értékének, a kelleténél nagyobbra tartotta magát, és rendkívüli ambícióval bírt”.38 A külügyminiszteri posztot Csáky Imre töltötte be, aki már az Osztrák–Magyar Monarchia idején is miniszter volt. Csáky nevét az olyan liberális intézkedések tették ismertté, mint az újszülöttek vallási felekezetének sza-bad megválasztása, vagy a polgári házasság intézményesítése. Schioppa úgy látta, hogy Csáky – akinek az édesanyja protestáns volt – otthonról hozta magával a liberális szemléletet. Mindazonáltal jó katolikusnak tűnt, aki biztosan nem ártana a katolikus egyháznak.39 Bár nem volt kormánytag, Schioppa megemlítette Apponyi Albertet is, aki – bár korábban visszavonult a politikától – 1920-ban ismét felbukkant a politikai életben, mint a legitimisták vezetője. A nuncius Apponyi javára írta, hogy jó katolikus és intelligens, ám ezzel együtt kiemelte, hogy gyenge és túlságosan megengedő személyiség.40 Összességében a nunciusnak az volt a benyomása, hogy – tekintve, hogy mind a kisgazdák, mind a keresztény-nemzetiek igyekeztek keresz-tény alapon szereződni – a koalíció nem lesz hosszú életű. Mivel mindkét párt önállóan kívánt működni, rivalizáltak egymással a nemzetgyűlésben, aminek következtében a pártfúzió – amely Schioppa szerint a legkedvezőbb megoldást nyújtotta volna – lehetetlennek bizonyult.41 Végeredményben Schioppa arra a következtetésre jutott a magyar kormányt illetően, hogy a kormánytagok közül „titokban mindenki a saját hasznára dolgozik, és mindannyian azt kívánják, hogy sokáig tartson a király nélküli királyság állapota, amelyben nem működik parlament, csak nemzetgyűlés. Ez a helyzet ugyanis kedvez az egyéni érdekek érvényesíté-sének.”42  Az ország belpolitikai helyzete Shioppa „zűrzavarosnak” minősítette Magyarország belpolitikai helyzetét, amelynek okát a trianoni békeszerződés által okozott sokkban látta. Meg-említette, hogy a rendelkezések érvénybe léptetésével Magyarország elve-szítette területének kétharmadát, így nyitottá vált bármely megszálló ellen-ség előtt. Ezen túl erdői, ásványkincsei és egyéb nyersanyag-készlete is határon túlra került, így az egyetlen terület a magyar gazdaság számára a 
                                                   
38  „Disgraziatamente ha coscienza esagerata del suo valore, si sente qualche cosa, ed è 

guastato da una grande ambizione.“ S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 
1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 57. fol. 39v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. 
október 28.  

39  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 10. foll. 
27r–29v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 5. 

40  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 47. foll. 
34r–37v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 24. 

41  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 57. foll. 
38r–39v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 28. 

42  „lavorano forze nascoste ognuna per conto proprio e tutte intese a prolungare il più 
che si possa l’attuale precaria situazione di un regno senza Re e di un Parlamento con 
le sole funzioni di Assemblea Nazionale, situazione assai vantaggiosa poi propri 
interessi velati“ S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. 
Ikt. sz. 57. fol. 39v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 28.  
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mezőgazdaság maradt. A trianoni rendelkezések igazságtalanságát Schi-oppa szerint még az antant államok képviselői is elismerték, kivéve az an-golokat, akik túlságosan keményen ítélték meg Magyarországot. A nuncius úgy vélte, hogy a békeszerződés ratifikálásával, és a királykérdés aktuálissá válásával a helyzet még súlyosabb lesz.43 Szerinte a széthúzó pártok között csak egyetlen dologban fedezhető fel összhang, ami nem más, mint a trianoni békeszerződés igazságtalanságai-nak orvoslására való törekvés. A megoldási javaslatok, amelyekkel Schi-oppa találkozott, eltérőek voltak. Egy kis csoport a háborút fontolgatta, a túlnyomó többség pedig a revízió lehetőségében reménykedett, amelyet a Millerand-féle levélre alapozott.44 Az Alexandre Millerand francia minisz-terelnök által a trianoni szerződéshez csatolt levél ugyanis kilátásba helyez-te a dokumentumban foglalt rendelkezések esetleges megváltoztathatósá-gát.45 Visszatérve a jelentéshez, a megoldáskeresés során néhányan várakozó álláspontra helyezkedtek, s csak nagyon kevesen voltak azok, akik úgy vélték, hogy Magyarország sorsa már eldöntetett. A királykérdés tekin-tetében még ennél is megosztottabb volt a magyar társadalom. Ebben a helyzetben a régi hatalmi elit átadta a terepet az újaknak, akiktől az ország megmentését remélték.46 1920. november 14-én Schioppa úgy látta, hogy addigra egyértelműen átvette az uralmat a zűrzavar. A kormány mindent megtett a kedélyek lecsillapításáért, ami az energikus nyomás miatt néhány esetben sikerült is, ám akadályt jelentett az, hogy a pártok vezetői pedig személyes ambícióik megvalósításáért küzdöttek ahelyett, hogy a feladatukat végezték volna. Ehhez a belpolitikai válsághoz járul még a trianoni békeszerződés közelgő, kikényszerített ratifikálása, amelynek a nuncius szerint „beláthatatlan kö-vetkezményei lesznek Magyarország politikai és gazdasági életére nézve”.47 Schioppa úgy ítélte meg, hogy Magyarország amúgy is nehéz helyzetét tetézte az is, hogy a forradalmak – különösen a Tanácsköztársaság – idején számos félkatonai szervezet létesült, amelyek 1920 novemberében még mindig veszélyeztették az ország belső békéjét. Mivel a bolsevikok elleni küzdelemben való szerepvállalás végett a magyarság jelentős hányada hős-ként tisztelte ezeket a katonákat, a Nemzeti Hadsereg nem merte feloszlat-ni a szabadcsapatokat. A félkatonai alakulatok tevékenysége azonban több esetben véres kimenetelű volt, s a kormány – a nuncius meglátása szerint – nem bírt olyan mértékű tekintéllyel, amely elegendő lett volna ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon ezekre az elemekre. A szélsőséges katonai csoportok 

                                                   
43  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 47. foll. 

34r–37v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 24. 
44  Uo. 
45  GERGELY, 1997. 18. p. 
46  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 47. foll. 

34r–37v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 24. 
47  „...avrà conseguenze incalcolabili nella vita politica ed economica dell’Ungheria...” 

S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 117. fol. 
40v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 14. 

 (A nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta a trianoni békeszerződést – H. P.) 
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közül Schioppa az Ébredő Magyarok Egyesületét tartotta legveszélyesebb-nek, amely folyamatos háborút vívott a zsidóság ellen.48 A trianoni békeszerződés ratifikálásának napján, 1920. november 15-én Teleki Pál kormánya nevében benyújtotta lemondását, amelyet a kormányzó nem fogadott el. Így a válság pillanatnyilag megoldódott, és a keresztény–kisgazda koalíció továbbra is hatalmon maradt. Ez azonban nem jelentette azt, hogy konszenzus jött volna létre a különböző nézeteket valló csoportok között. Sőt, „mintha még nem lettek volna elegen a meglévő politikai pártok, ma a sajtó bejelentette a Magyar Rendpárt megalakulását”.49 Ugyanazon a napon jelentős sikert könyvelhetett el a Friedrich által vezetett ellenzéki párt – Keresztény Nemzeti Párt – is, ugyanis az Abaújszinán tartott testületi választásokon a párt képviselője 1200 szavazatot kapott, míg a kormánypárti jelölt 1400-at, így második fordulót kellett kiírni.50 A megváltozott viszonyok közepette Magyarország egyik legégetőbb belpolitikai kérdése a királykérdés volt. Azt, hogy Magyarország államfor-mája királyság kell hogy legyen, senki nem vonta kétségbe. Sőt, minden politikus és köztisztviselő, valamint a kormányzó is tényként tartotta szá-mon, hogy Magyarország királyság. Amiről megoszlottak a vélemények, az a király személye volt, e körül élénk politikai küzdelmek bontakoztak ki. Schioppa vallási – protestáns-katolikus – küzdelemként értékelte a vitákat. A protestánsok ragaszkodtak ahhoz, hogy a király személyét az ország népe szabadon választhassa meg.51 A szabad királyválasztók úgy vélték, hogy a Monarchia felbomlásával, illetve IV. Károly eckartsaui nyilatkozatával – amelyben a király lemondott az államügyek intézéséről – a Habsburg-ház automatikusan elveszítette örökösödési jogát, így Magyarországnak jogá-ban állt nemzeti királyt választani. Ezen elv mellett elsősorban a kisgazdák sorakoztak fel,52 akik többnyire a protestáns felekezethez tartoztak, így Schioppa észrevétele végeredményben helyesnek tekinthető. A legitimisták a keresztény-nemzetiek közül kerültek ki, s IV. Károlyt tartották Magyaror-szág törvényes királyának. Azt vallották, hogy amennyiben az ő visszahívá-sa nem lehetséges, akkor valamelyik Magyarországon élő Habsburg-főherceget kell királlyá koronázni.53 
                                                   
48  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 117. foll. 

40r–42v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 14. Az Ébredő Magyarok 
Egyesülete (ÉME) – Schioppa fordításában „gli ungheresi che si svegliano“ – 1919-
ben, a Tanácsköztársaság bukását követően alakult meg azzal a céllal, hogy a 
magyarságot megvédelmezze a zsidósággal szemben. A későbbi Fajvédő Párt ebből a 
mozgalomból nőtt ki. 

49  „Intanto, quasi che non bastino i partiti politici finora in vita, viene oggi annunziato 
dai giornali la prossima formazione di un nuovo partito „Il partito ungherese 
dell’ordine”.” S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. 
sz. 122. fol. 43v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 16. 

50  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 122. foll. 
43r–43v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 16. 

51  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 126. foll. 
44r–46r. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 16. 

52  ROMSICS IGNÁC: Ellenforradalom és konszolidáció. Bp., 1982. 84. p. 
53  Uo.  
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Schioppa jelentésében a két tábor között 1920 októberében kibontako-zott nemzetgyűlési vitáról számolt be Gasparrinak, amelynek a nuncius tanúja volt. Az ülés során Kovács István képviselő, aki egykor katolikus volt, de később áttért a protestáns hitre, október 14-én beszédet mondott a szabad királyválasztás elvének érvényre juttatása érdekében. Elsősorban a nemzet akaratával érvelt, mondván, hogy a nemzetnek joga van olyan ki-rályt választani, aki közülük való. Teleki a kedélyek lecsillapítása végett elismerte a nemzet vitathatatlan jogát a király megválasztására, majd kije-lentette, hogy a kérdés még nem érett meg a döntésre.54 Schioppa biztos volt abban, hogy a szabad királyválasztók jelöltje a re-formátus Horthy volt, ám ő határozottan kifejtette, hogy nem kíván trónra lépni. A protestánsokkal szemben a katolikusok úgy vélték, hogy Magyar-országnak van királya, aki Szent István koronáját viseli. A püspöki kar is a legitimizmus mellett foglalt állást, azonban a klérus fiatal tagjai nem értet-tek egyet a püspökökkel.55 Schioppa azért számolt be minderről Gasparri bíborosnak, mert meg-bízható forrásból értesült arról, hogy 1921 tavaszán Károly király vissza akar térni Magyarországra, amit maga a király mondott el Csernoch bíbo-ros hercegprímásnak. Károly azt is kifejtette, hogy maga mögött tudja az egész püspöki kar s Franciaország támogatását is. Károly nemcsak a ma-gyar trónt kívánta visszaszerezni, hanem összes korábbi címét és jogát, amelyek megillették, mint császárt és királyt. Régensként József főherceget jelölte volna meg. Schioppa nem bocsátkozott találgatásokba azt illetően, hogy vajon a terv sikerre vihető-e. A nuncius úgy látta, hogy az elvesztett háború következményeitől szenvedő, éhező népet más kérdések foglalkoz-tatták, ezért minden bizonnyal közönyösen fogadnák Károlyt, ha megje-lenne Budapesten. Ami a francia támogatást illeti, Schioppa nem tudta, milyen ígéreteket kapott Károly Franciaországtól.56 A nuncius kételkedett abban, hogy Franciaország támogatta volna IV. Károly visszatérési kísérletét, mivel tudatában volt annak, hogy a kisan-tant-államok57 casus belliként értékelték volna ezt a lépést. Ezt az informá-ciót az olasz katonai antantmisszió vezetője, Mombelli tábornok is megerő-sítette.58   
                                                   
54  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 126. foll. 

44r–46r. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 16. 
55  Uo. 
56  Uo. 1921. március 26-án este Károly király – híveinek kíséretében – valóban megér-

kezett Magyarországra, nevezetesen Szombathelyre. Az antant és a kisantant államai 
élénken tiltakoztak az ellen, hogy Károly ismételten Magyarország királya legyen, így 
a visszatérési kísérlet kudarcba fulladt. Részletesen: ORMOS MÁRIA: „Soha, amíg 
élek!” Az utolsó koronás Habsburg puccskísérletei 1921-ben. Bp., 1990. 

57  A kisantant 1920–1921-ben bilaterális szerződések hálózataként alakult 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia részvételével. Célja a Habsburg-restauráció 
megakadályozása és az első világháborút követően kialakult viszonyok fenntartása 
volt.  

58  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 126. foll. 
44r–46r. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 16. 
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Az ország nemzetközi helyzete Ez az epizód jól érzékeltette, hogy Magyarország nemzetközi helyzetét 1920 végén sem lehetett fényesnek tekinteni. Ezen a téren Schioppa – egyelőre legalábbis – korántsem rendelkezett olyan bőséges információkkal, mint a belpolitikai helyzetről. A Magyarország diplomáciai kapcsolatkereséséről való információit a nuncius a Csáky külügyminiszterrel való első találkozá-sa alkalmával szerezte. Ebben az időszakban Magyarország Franciaország-hoz közeledett, amely gazdasági téren jelentős segítséget nyújtott az or-szágnak. A franciák kiváló tőkefelvevő piacot láttak Magyarországban.59 Ez a Maurice Paléologue – a francia külügyminisztérium vezértitkára – nevé-vel fémjelzett tervezetnek volt köszönhető, amely egy francia irányítás alatt létrejövő, lengyel–magyar–román együttműködést szorgalmazott a közép-európai gazdasági egység megvalósítása érdekében.60 Csáky elmondása szerint Magyarország nem kifejezetten kereste Fran-ciaország szövetségét ezen a téren sem, azonban olyan helyzetben volt, hogy minden alkalmat meg kellett ragadnia az ország talpra állításához. Noha Anglia és Olaszország is támogatást ígért Magyarországnak, ezek az ígéretek a későbbiek során soha nem teljesültek. Csáky az angol támogatás elmaradásának okát abban látta, hogy – véleménye szerint – Angliában elterjedt volt a bolsevizmus, és ezért nem nyújthatott segítő kezet egy or-szágnak, amely olyan látványosan küzdött a bolsevizmus ellen, mint Ma-gyarország. Ezzel szemben Olaszországgal olyannyira közös szálon futnak a politikai érdekek – vélte Csáky –, hogy a két állam előbb-utóbb biztosan szövetségre fog lépni.61 A magyarok a Millerand-levélben reménykedtek, amely kilátásba hely-zete Magyarország számára, hogy a Népszövetséghez fordulhat a békeszer-ződésben foglaltak felülvizsgálata érdekben. A katonai antantmissziók képviselői úgy vélték, hogy az ország külpolitikai viszonyainak stabilizálása érdekében Magyarországnak okvetlenül normalizálnia kell a kapcsolatait a szomszédos államokkal.62  Magyarország vallási helyzete és a földreform kérdése A nuncius, mint az Apostoli Szentszék követe, természetesen nem mulasz-totta el Magyarország vallási viszonyainak feltérképezését sem, amelynek során nyilvánvalóan a katolikus egyház helyzetének vizsgálatára fektetett különös hangsúlyt. Az ezzel kapcsolatos benyomásairól Schioppa 1920. november 23-án számolt be. A jelentésből kiviláglik, hogy a nuncius általá-nosságban véve rossznak értékelte a katolikusok helyzetét, s úgy vélte, hogy a nyilvános fórumok sokkal inkább a protestánsoknak igyekeztek kedvezni. 
                                                   
59  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 10. foll. 

27r–29v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 5. 
60  HORNYÁK ÁRPÁD: Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok, 1918–1927. Újvidék, 

2004. 81. p. 
61  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 10. foll. 27r–

29v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 5. A magyar–olasz kapcsolatok fel-
vétele érdekében már 1918-tól történtek puhatolózások a két állam között. A hivatalos 
szövetség később, az 1927. április 5-én aláírt barátsági szerződéssel valósult meg.  

62  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 10. foll. 
27r–29v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. október 5. 
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Még a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja – amely a katolikusok legerő-sebb politikai képviseletének volt tekinthető – sem csupán katolikusokat számlált a tagjai között.63 A helyzet tanulmányozását követően Schioppa öt olyan okot fedezett fel, amelyek miatt a katolikusok kénytelenek voltak együttműködni a pro-testánsokkal a keresztény pártban. Az első ok a protestánsok erkölcsi fölé-nye volt. A történelmi Magyarország (Horvátország nélkül) mintegy 18 millió lakost számlált. Közülük kb. 11 millióan voltak katolikusok (9 millió-an római, 2 millióan görög szertartásúak). A protestánsok száma 3.974.000 volt, 2,6 millióan kálvinisták, 1,3 millióan pedig a lutheránus felekezethez tartoztak. Unitáriusnak 74 ezren, ortodoxnak 2.334 ezren, zsidó vallásúnak pedig 911 ezren vallották magukat. A többiek hét olyan felekezethez tartoztak, amelyeket Schioppa nem tartott fontos tényezőnek. A trianoni békeszerződés által eredményezett határváltozások után kiala-kult képet Schioppa még nem tudta bemutatni ebben a felterjesztésben, tekintve, hogy a soron következő népszámlálás 1921. január 10-én volt esedékes. Azt azonban a nuncius tudta, hogy az ortodoxok és a görögkato-likusok jelentős hányada határon túlra került, ami a római katolikusok számának növekedését eredményezte, akik így kb. az ország lakosságának 66%-át tették ki. A protestánsok aránya ugyancsak növekedett, s ha a kato-likusok közül csak a rómaiakat vesszük figyelembe – Schioppa szerint jó oka volt annak, hogy a görögkatolikusokat nem vették számításba –, akkor a protestánsok száma a katolikusokénak mintegy fele lehetett. A protestáns vallásúak körében nagyobb volt az értelmiségiek aránya, mint a katoliku-sok között. Ráadásul – mivel vallási egyenjogúságukat önerőből érték el – a felekezeti küzdelem a protestánsok hitének megerősödését eredményez-te.64 A második oknak a nuncius a katolikusok erkölcsi gyengeségét tartot-ta. Bár a katolicizmus az utóbbi években kétségtelenül virágzásnak indult Magyarországon, morálisan korántsem volt olyan erős, mint a protestan-tizmus. A magyar katolikus egyház erejét az gyengítette, hogy kizárólag anyagi javaira és az állam támogatására támaszkodott. A klérus nagy része – beleértve a szerzeteseket is – elszokott a nem egyháziakkal való kommu-nikációtól. Mint Schioppa megjegyezte, „a püspökök sem álltak missziójuk magas fokán”.65 Schioppa azonban – legnagyobb örömére – azt tapasztalta, hogy ez a hanyatlás megállt, és 1920-ra a katolicizmus újjászületésnek indult Ma-gyarországon. Ez nagyban köszönhető volt a Zichy Nándor által alapított Katolikus Néppártnak. A magyar katolikusok azonban még így is távol álltak attól, hogy számuknak megfelelő erőt képviseljenek. Ez nemcsak a protestánsokkal szemben jelentett veszélyt, hanem a szabadkőművesekkel szemben is, akiket a nuncius szerint az ateisták és a zsidók támogattak. Ez a liberális és radikális befolyás, amely a 19. század utolsó negyedét és a 20. 
                                                   
63  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 155. foll. 

47r–50v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 23. 
64  Uo. 
65  „Anche parecchi Vescovi non erano all’altezza della loro missione”. S.RR.SS. 

AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 155. fol. 48v. 
Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 23. 
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század első éveit jellemezte Magyarországon, állandó fenyegetést jelentett a vallási érdekek szempontjából, ami főleg az oktatást érintette. Ebből eredt a harmadik ok, amely Schioppa szerint szükségessé teszi a katoliku-sok és a protestánsok együttműködését: az egyházi oktatás megmentése közös érdek volt.66 A keresztény-nemzeti párton belül való együttműködés szükségessé-gének negyedik okát Schioppa abban találta meg, hogy egy tisztán katoli-kus szervezet nem lehetett volna sikeres; nemhogy többséget nem képviselt volna a parlamentben, de még jelentős kisebbséget sem. A katolikusok befolyása gyengülésének ötödik, egyben utolsó oka a gyakorló katolikusok számának csökkenése volt. Összegezve tapasztalatait Schioppa arra a kö-vetkeztetésre jutott, hogy a magyar katolikusokat inkább a külsőségek jellemezték, mint a belső meggyőződés. Voltak katolikus ünnepségek, ce-remóniák, és hangoztatták a kereszténység régi tradícióját, azonban a való-ban hithű katolikusok száma csekélynek bizonyult. Vagyis a protestánsok túlsúlyba kerülésének fő oka abban rejlik, hogy míg nekik erős hitük volt, addig a katolikus hit gyenge lábakon állt. Emellett a klérus keveset törődött a katolikus társadalom megszervezésével, hanem teljes egészében a szerze-tesrendekre bízták azt, akik ugyan fáradhatatlanul dolgoztak, de ez önma-gában kevésnek bizonyult. Azonban 1920 végén már voltak nyomai a kato-licizmus közelgő felvirágzásának.67 A vallási kérdésekhez szorosan kapcsolódott a földreform problemati-kája, amelyet Schioppa 1920. december 1-jén kelt jelentésében ismertetett. Magyarországon a földbirtokok aránytalanul oszlottak el, ezért már korábban is felmerült a földreform gondolata. Szükségességét minden politikai párt és a püspöki kar is elismerte. Az agrárreform célja egy igazságosabb földbirtok-rendszer kialakítása, nevezetesen a sokgyermekes családokat fenntartó, földművelő parasztság birtokhoz juttatása volt. A birtokok nagyságát 10 holdban tervezték maximalizálni.68 Ugyanakkor az 1920. évi XXXVI. törvénycikkel augusztus 5-én becikkelyezett Nagyatádi-féle földreformtörvény védte azokat a nagybirtokosokat, akiknek olyan fontos mezőgazdasági gyáraik voltak, mint a cukor- vagy alkoholgyárak, illetve akik például tejet adtak el nagyvárosokban vagy iskolák számára. A törvény lefektette az adásvétel módozatait, de ezeket Schioppa az egyház szempontjából nem tartotta érdekesnek.69 Schioppa vizsgálta ellenben azt, hogy a földreform-törvény milyen következményekkel járt az egyházi birtokokra nézve. Magyarországon – amint az az Apostoli Szentszék előtt jól ismert volt – sokan ellenezték az egyházi javak létét. 1920-ra csillapodtak a kedélyek ezen a téren, ám Schioppa meglátása szerint az „abnormális” körülmények között nem lehet bízni ebben a nyugalomban, ugyanis sokféle vélemény van jelen a tárgyról 
                                                   
66  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. foll. Ikt. sz. 155. 

47r–50v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 23. 
67  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria–Ungheria. Pos. 1466–1467. Fasc. 594. Ikt. sz. 155. 47r–

50v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. november 23. 
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53r–57v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. december 1. 
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53r–57v. Schioppa jelentése Gasparrinak, 1920. december 1. 
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egy időben. A nuncius szerint a magyarországi egyházi javak legfőbb ellenségei a protestánsok voltak, akik úgy gondolták, hogy az egyházi birtokok állami tulajdont képeznek, és főként kulturális célokra fordítandóak. A politikai palettát tekintve, leginkább a földművelésügyi miniszter, Nagyatádi-Szabó István pártja agitált az egyházi tulajdonban lévő birtokok ellen. Az ország legismertebb katolikus személyiségei is úgy tartották, hogy az egyházi birtokrendszer ebben a formában nem sokáig maradhat fenn. A magyar katolikus egyház 1, 8 millió hold nagyságú földet birtokolt, amelyek nagy részét rosszul igazgatták, és nem használták ki kellőképpen. Ezért a püspöki kar is elfogadta, hogy a földreform érinteni fogja az egyházi javakat.70 Csernoch bíboros megírta a nunciusnak, hogy ő maga is részt vett a földreformot tárgyaló különbizottság munkájában, ahol az egyház által is elfogadható megoldás született. A hercegprímás számolt az egyházi javakat érintő károkkal, amelyeket az ország nehéz gazdasági helyzetéből kifolyólag természetesnek ítélt. Ezért véleménye szerint az egyháznak arra kellett koncentrálnia, hogy ne szenvedjen nagyobb veszteséget, mint más intézmények, amelyek birtokait a földreform-törvény szintén érintette. Várady Lipót Árpád kalocsai érsek is megírta a véleményét Schioppának, amely szerint a földreform-törvény nem fog lényeges károkat okozni az egyháznak. A törvény kidolgozásával foglalkozó bizottság célja a birtokrendszer racionalizálása, a nagybirtokok felszámolása volt. Márton Áron gyulafehérvári püspök szerint a földreform alapvető feltétele a magyarországi szociális békének, és a földtulajdon eloszlásának igazságtalanságait is kiküszöbölné, ezért hatalmas politikai baklövés lenne állást foglalni ellene. Rott Nándor veszprémi érsek szóban fejtette ki álláspontját Schioppának: a törvény kivitelezése olyan sok nehézségbe ütközött, hogy Rott hamvába holt intézkedésnek tartotta. Még Teleki gróf is kifejtette a veszprémi érseknek, hogy alkalmazhatatlannak tartja a törvényt a gyakorlatban, ugyanis szerinte a parasztságnak sem érdeke, hogy saját felelősségű birtoka legyen. Rott mindazonáltal úgy látta, hogy a törvény számos meglepetést tartogathat, és amennyiben olyan politikusok kerülnek hatalomra, akik a katolikus egyház ellen vannak, a benne foglaltakat fel lehet használni majd az egyházi javadalmak ellen is.71 A földreform kérdése 1920-ban még korántsem érett meg a végleges megoldásra, az 1920-as években számos törvény született a kérdés rendezésére vonatkozóan,72 mígnem a földosztás végül elmaradt.  Összegzés Tanulmányomban azt kívántam bemutatni, hogy Lorenzo Schioppa apos-toli nuncius, aki a trianoni békeszerződés aláírását követően érkezett Ma-gyarországra, miként ítélte meg a megváltozott viszonyok közepette Ma-gyarország helyzetét. A jelentések vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy – az ismert történelmi adatokkal összevetve azok tartalmát – Schioppa rendkívül jól informált volt a magyarországi helyzetet, politikai berendezkedést illetően. A nuncius jelentéséből egy politikai, társadalmi és 
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vallási tekintetben egyaránt bizonytalan helyzetű ország képe bontakozik ki, amelynek szinte a semmiből kellett felépítenie mind bel-, mind külpoli-tikáját. Trianon rendelkezései láthatóan hátrányosan érintették a magyar-ság életének minden szegmensét, azonban Schioppa jelentései bizonyítják, hogy a „zűrzavar” tartóssá válását a magyar politikai elit hozzáállása is nagymértékben elősegítette.  


