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IV. rész

Gregorovius, aki minden római epizódot feljegyzett naplójába, 1861. december 29-én meg
lepődvevette észre, hogy a falakon kívüli SzentPál-székesegyháznál táborozó pápai csapat
katonái között sötétbarna bőrű,algériai berber és kabil zsoldosokis vannak. Nyomban afo
rizmát szerkesztett, Cicero mintájára: Mutantur tempora, mores et Mori! Változnak az
idők, az erkölcsök és a mórok!

Ebben az időben kezdődött az Egyház Állam hadseregének újjászervezése. A múlt
esztendőöszén Castelfidardónál a tizenhatezres pápai sereg fele megsemmisült, elesett,
fogságba került, a maradék csapatok erkölcsi és katonai ereje nem sokat ért. Xavier de
Merode bíboros-hadügyminiszter és Hermann Kanzler tábornok olyan véderő toborzá
sára törekedett, mely a kis pápai állam belső nyugalmát biztosítja. Már nem az olasz ki
rályság iránti nemzeti szimpátia elfojtása, hanem a szerte-hosszan anarehiát teremtő
rablóvilág, útonállás, a brigantaggio megfékezése volt a legsürgetőbb. Régebben, a ró
mai köztársaság 1849-es megdöntése után az osztrák katonák nem tettek különbséget
politikai vagy közbüntényes személy között, kíméletlenül agyonlőtték mindazokat,
akiknél fegyvert találtak. Igy végezte életét Ugo Bassi barnabita szerzetes, a garibaldis
ta 'szabadság misszionáriusa', és Angelo Brunetti, a híres Cireruacchio, két fiával
együtt. Bizonyítás szerint a nagyobbik fiú, Luigi gyilkolta meg 1848. november Lő-én a
Canrellaria lépcsőjénPellegrino Rossi pápai belügyminisztert. A francia inváziós sereg
katonái sem akkoriban, sem késöbb nem láttak el vidéki közbiztonsági feladatot.

Kanzler tábornok 1861-es jelentése szerint az újjászervezett pápai sereg nyolcezer
hadrakész katonából áll. Ebből ötezer belföldi gyalogos, három olasz tüzérzászlóalj, egy
svájci zászlóalj és egy vegyes nemzetiségű zuáv zászlóalj, főként franciákból, belgákból
és ~z afrikai francia gyarmatok színes bőrü zsoldosaiból. Azuavi pontifici volt az Egyhá
zi Allam leghareképesebb alakulata. A tábornok véleménye szerint a hadsereg katonái
megbízhatóak és kisebb külső támadás ellen is hatékonyak.

Dániel könyve

Három hónappal az olasz királyság proklamálása után, Angliát és az Egyesült Államokat
követően,1861. június 15-én Franciaország is elismerte az új államot. Ugyanakkor Edou
ard Antoine Thouvenel francia külügyminiszter (Nemeskéri Kiss Miklósnak, a Kossuth
emigráció egyik vezetőjéneksógora) közölte a torinói kormánnyal, hogy az elismerés nem
jelentsemmiféle hozzájárulást a királyságtávolabbi,veszélyes terveihez. Ricasoli olasz mi
niszterelnök pontosan értette, hogy miről van szó. Július l-jén mondott parlamenti beszé
dében hangsúlyozta, hogy bár kormányának határozott célja Róma megszerzése, erre a lé
pésre csak Franciaország hozzájárulásával kerülhet sor. Kidolgozott egy részletes tervet
is, melyneklényege az volt, hogy IX.Pius engedje átönkéntRómátés fogadja el, hogy ennek
fejében II. Viktor Emánuel a pápa egyházfői tevékenységének teljes szabadságát, föpász
tori szuverenitását biztosítja. Ricasoli szerette volna, ha III. Napóleon közvetítene az
egyezkedésben és kivonná a francia csapatokatRómából, de a császáridőszerútlennektar
totta ajavaslatot, elutasította. Azolasz miniszterelnök indítványátés garanciáit azis gyen-

731



gítette, hogy hazájában negyven megü.resedett püspöki szék várt betöltésre, köztük olyan
elsörangúak, mintMilano, Ravenna, '1brino, Bologna, Fenno, Messina, mert a királya pá
pa egyetlenjelölljét sem fogadta el.

1861. június 28-án, Péter és Pál apostolok főűnnepének vigiliáján, mint minden eszten
dőben, IX Pius emlékénnet bocsátott ki. Egyik oldalán a pápa arcképe, a másikon egy ószö
vetségi epizód: Dániel az oroszlánok barlangjában. A medalion többféle üzenetet hordozott,
Jelképezte a pápa szorongatott helyzetét, de sugallta a menekülés biztos reményét, miként
a sértetlenül elővezetettDánielnek mondta Dárius király: ,,A te istened, akit állhatatosan
tisztelsz, meg fog menteni" (Dán 6,17). Az emlékérem aktualizálható eszméje egy villanás
nyi közelkép a betegségekkel küszködö, érzékeny idegzetű, rapszodikus hangulatú pápáról,
aki ebben az esztendőben ünnepelte székfoglalásának tizenötödik évfordulóját.

Vizit Garibaldinál

Az Egyházi Állam sorsával közvetlenül nem függ össze az olaszországi magyarpolitikai emig
ráció tevékenysége, devezetőinek Garibaldihoz fűződő személyes kapcsolata és reménye, az
itáliai szabadságmozgalom figyelnlet érdemlő mozzanata. Kossuth többféle kombinációban
számítottGaribald:ira "akiben a nép akarataúgyszólván megtestesült", de sosemtitkoltállam
mi tudattal alak olymódon, hogy az olasz királlyal és kormányával összhangban cselekedjék,
Meggyőződéseszerintaz olasz és a magyar nép közös érdeke, hogy minden erötAusztria ellen
fordítsanak, Velencevisszaszerzésére törekecljenek és csak annak sikere után rendezzék a ró
maikérdést. Számításaszerint1861 első felében kitörazolasz-e-osztrákháborű,melynekegyik
hadmozdulata az lesz, hogy harminc-ötvenezres olasz expedíciós sereg száll partra Dalmáci
ában és a magyar légióval együtt a Dráváig vonul. A sereget Garibaldi vezetné "olasz királyi
zászló alatt", biztosnak vehető győzelemmel,"mert tudom, hogy Garibaldi megjelenése a ha
zában, ha a nép engem lát oldala mellett, minő lángra gyu1lasztaná a nemzetet!"

A háború nem tört ki, Cavour váratlan halála árnyékot vetett az egyébként sem reá
lis tervekre. Az 1861-es éva magyar emigráció számára a csalódás és belső meghason
lás esztendeje volt. Október elején Klapka azzal a gondolattal foglalkozott, hogy Ameri
kába megy, mert Európában már nincs semmi remény.

Kossuth 1861 júniusában véglegesen Olaszországba költözött és decemberben meglá
togatta a Genuában tartózkodó Garibaldit. Egymás kölcsönös megbecsülésének kifeje
zésénél többre nem jutottak. Garibaldi nem volt elméleti ember, igazi partizánvezér
módjára mindig az alkalom, a robbanásig feszült helyzet inspiráIta vakmerő és kocká
zatos lépéseit. Tisztában volt személyének mágikus népszerűségével,utáIta a tanács
adókat, a saját feje szerint járt el. "Engem puskalövéssel szokás meghívni, a puskadör
gés szavára indulok, amerre a szabadság hív", mondta a Caprerára látogató Pulszky
Ferencnek. Kossuth is csak annyit tudott meg tőle, hogy jövőre, 1862-ben majd újra ak
cióba lép, de még nem tervezi, hogy hol, miután a Duna torkolatától a Pó torkolatáig
elég nagy térség kínálkozik a cselekvésre.

Az örökség védelmében

IX.Pius hosszú egyházfőitevékenysége alatt kétszázhatvankilenc személyt emelt a boldo
gok és szentek sorába. Többet, mintbármelyik elődje. 1862-ben huszonhárom ferencrendi,
három jezsuita és egy trinitárius szerzetest, az 1594-ben Nagaszakiban kivégzett ún. ja
páni vértanúkat avatta szentté. Két évszázaddal korábban, 1627-ben VIII. Orbán pápa
már beatifikálta az áldozatokat.
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A kanonizáció híre megmozgatta az egész katolikus világot. IX Pius meghívására
1862. június elsö napjaiban 43 bíboros, 5 pátriárka, 52 érsek és 186 püspök (24-en Spa
nyolországb6l), összesen 286 főpap érkezett Rómába. Az olasz királyság nem engedé
lyezte, hogy föpapjai pápai területre utazzanak, így az ottaniak levélben jelentették be
csatlakozásukat. Magyarországról Scitovszky János bíboros-prímás, esztergomi érsek,
Ranolder János veszprémi, Raynald Lajos erdélyi, Simor János györi, Bonnaz Sándor
csanádi püspök és Viber János pozsonyi nagyprépost jelent meg. Az ünnepségen részt
vett Ausztria 1859-ben kinevezett szentszéki követe, Alexander Bach báró, az 1848-as
magyar szabadságharc leverését követő évtized osztrák belügyrninisztere.

A pápa világi hatalmának kritikus helyzetében ez a szenttéavatás több volt, mint li
turgikus cselekmény. A Szentszék ezzel az egyházpolitikai aktussal kívánta demonstrál
ni a nemzetközi katolicizmus megbonthatatlan egységét. Az egyházfő már az ünnepsé
geket megelőzően, április 8-án, a Santa Maria sopra Minerva papjai elött mondott be
szédében megemlítette, hogy a pápa világi hatalma bár non {orma articolo defede, nem
hittétel, de az Egyház fiiggetlenségének szükségszerű. feltétele. Két hónap múlva, 1862.
június 8-án, a pünkösdvasárnapi szenttéavatást követöen valamennyi főpap közös hű

ségnyilatkozatban jelentette ki, hogy a Szentszék világi fejedelemségét kívánatosnak
tartja, mert a római pápa csak ebben a magasztos szabadságban oltalmazhatja a katóli
kus hitet és egyházat. A nyilatkozat szövegét két másik tervezetböl Raynald Lajos erdé
lyi püspök szerkesztette.

Torino azonnal manifesztálta ellenvéleményét, és a királyhoz küldött parlamenti fel
irat követelte, hogy "a gyűlölt kormány által elfoglalva tartott Rómát" késlekedés nélkül
Olaszország fővárosáváproklamálják.

Roma o morte!

1862. augusztus2~nkétgőzöskötöttki az olasz csizma orránál. a calabriaiparton, Melito
és az Arrni-fok között. Garibaldi kétezer önkéntessel partra szállt, hogy elfoglalja, felsza
badítsa a pápai hatalom alól Rómát. Kifejezetten meggondolatlan vállalkozás volt, de a
Höst sem barátai, sem hívei nem tudták lebeszélni. Improvizált, mint már annyiszor. "Ró
ma nem a vallása, hanem a szerelme", írta róla Mazzini.

Még az sem mondhatö, hogy titokban készülődött.Palermóban már egy hónapja har
sogott a kiáltás: Róma vagy halál! Gyalázták a várost védő franciákat, m. Napóleont,
önkéntesek tömegével gyarapodott a légió. Az olasz királyi hatóságok tehetetlenek vol
tak a lelkesedéssel szemben. Tiltakoztak, falragaszokon közhírré tették, hogy a kor
mány lázadásnak minösíti a megmozdulást, de a népet ez mit sem érdekelte, mert a
közvélemény szerint titokban maga a király irányítja a forradalmat. Garibaldi nem iga
zolta, nem is cáfolta a szóbeszédet. Azon sem lepődött meg, hogy partraszállása után
egy reguláris olasz katonai osztag rálőtt a csapatára. Elindult Reggio felé, és letáboro
zott az Aspremonte-hegység kopár fennsíkján. A gyér lakosság félt a gyanús seregtől,az
olasz kormány pedig politikai dilemma elé került, mert az akció provokálhatja Francia
országot és polgárháboníba sodorhatja Itáliát. Ugo Ratazzi miniszterelnök katonaságot
vezényelt a lázadók megállítására.

Négy nappal a partaszállás után Emilio Pallavicino de Priola ezredes különítménye
rátalált a magánháboní önkénteseire. Garibaldi megparancsolta embereinek, hogy bár
mi történjék, ne löjenek. "Szilárdan hitte, hogy a katonák, amint megpillantják, nyom
ban térdre borulnak előtte, aztán csatlakoznak az önkéntesekhez, hogy valamennyien
együtt vonuljanak Róma ellen. Ezért előreállt.jól lehetett látni vörös ingét, szürke pon
chóját, jobbjával a kard markolatát fogta, balját a csipőjére tette", úja monográfiájában
Montanelli-Nozza. A teátrális jelenet azzal folytatódott, hogy kétszer rálöttek Garibaldi-
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ra. Egyik golyó a bal oombjába fúródott, a másik a jobb lábát találta el. Erre a garibal
disták is lőni kezdtek. A rövid tüzharcban tizenkét halott és harmincnégy sebesült terült
a földre, A Hős egy gesztenyefa tövében feküdt sebzett testtel és még sebzettebb lélek
kel. Pallavicino ezredes levett sapkával melléje térdelt, felszólította, hogy aclja meg ma
~t, és megcsókolta Garibaldi kezét. Az lijkori olasz történelem legendás epizóclja.Más
nap egy piemonti fregatt a La Spezia-öbölbe szállította, és néhány hónapra bezárták a
Varignano erődbe.

Róma közömbösen fogadta Garibaldi kudarcának hírét. Az akció helyszíne,..a calab
riai Aspremonte több mint hétszáz kilométerre volt az Egyházi Allamtól, az Orök Vá
rost francia katonák védték.

Gazdaság és társadalom az Egyházi Államban

A 11705 km2-re zsugorodott Egyházi Állam (megfelel a régi Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme
gye területének) elvesztette legértékesebb tartományait. Ami megmaradt, a várost kör
nyezö kb. 3000 km2 kiterjedésűCampagna Romana évszázadok óta sivár, terméketlen te
rület volt, juh- és kecskenyájak, ménesek sovány legelője. Gyér népessége kalyibákban,
barlanghodályokbantélen-nyáronegyüttélt az állataival. ApápaikormányzatmárIY.Six
tus idejében (1471) tervezte a Campagnabenépesítését, a 19. sz. elején VIT. Pius és XII. Leó
százezer dél-amerikai gyarmatos letelepedésérőltárgyaltak, de a nagybirtokosok ellenke
zése és a diplomáciai nehézségek miatt minden maradt a régiben.

Ókori sírokat, villák romjait, homokba fulladt utakat őrzött a Campagna, és az egy
kori aquaeductusok merőben praktikus építményei, a hosszan elnyúló, kőburkolatú

boltíves tart6szerkezetek szinte heroikussá varázsolták az enyhén hullámos tájat. A régi
Róma rajongói mind átutaztak ezen a vidéken, és kitekintve a oetturino, a bérkocsi ab
lakán egyazon melankóliával, hasonló műveltséggel merengtek a múlton. Chateaubri
and feljegyezte,hogy "itt minden olyan, mint amilyennek Cinci.nnatus vas ásója és az utolsó
római eke hagyta". Mme de Stöel, XVI. Lajos miniszterének, a svájci Neckernek leánya, az
Itáliát felfedezö Corinne c. regényében így tünödik: "A Róma városát kömyezö sivatag s a
dicsöségben kifáradt fold,méltósága alattinak tartja, hogy teremjen valamit".

A várostól északra kb. 160 km hosszúságban és 10----30 km szélességben elnyúló Ma
remma-mocsár, délen a tengertől az Albanói-hegyek lábáig húzódó 700 km2-es Pontini
mocsarak egészségtelen, maláriás vidék volt. Wesselényi Polixéna is megörökítette nap
lójában ezt a ~alálhozó" tájat, amikor Nápolyba menet 1835-ben átszekerezett a ~on

tini-posványokon". Fekete bivalyok csordái taposták a sarat, legeltek a zsombékokon, a
nádkunyhókban néhány pásztor lakott. A vadászok kedvelték ezt a környezetet, lődöz
ték a vízimadarakat. Az ókori Róma idején sem volt termékeny terület, és a későbbi szá
zadokban a mocsár éppúgy elnyelte azt, amit az első szerzetesek alkottak, mint a pápák
által kezdeményezett vízszabályozási kísérleteket.

Az Egyházi Allam lakóinak megélhetését a város környéki, mezőgazdasági művelés
re alkalmas sík terület biztosította. A 200 ezer hektár területűAgro Romano nagyrész
ben a római nemesi családok és az egyházi intézmények nagybirtoka volt. A tulajdono
sok többsége nem értett a gazdálkodáshoz, latifundiumát az intézőjére bízta vagy több
tagban bérbe adta. Megelégedtek a vesződségektől mentes kisebb jövedelemmel, míg a
jószág kezelői meggazdagodtak. Ajuh- és szarvasmarha-tenyésztéshez, gabonatermesz
téshez bőven akadt munkaerö. A tavaszi és őszi aratást az Abruzzo-hegyvidékről érkező

vendégmunkások végezték, egy hektáron átlag 10-12 hl búza termett. A bandagazdával
11 napos aratási időre kötöttek szerződést, Minden aratómunkás 20-25 pápai lírát ka
pott egy összegben, és ehhez naponként 2 kg kenyeret, 3 uncia (kb. 85 g) növényolajat
és 2 liter vizezett bort.
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Itáliában számos pénzfajta volt forgalomban, átszárnításuk nem kis gondot jelentett
az utaz6lmak. A pápai líra az olasz lírával és a francia frankkal volt egyenértékú, de a
köznapi életben a scudo volt a megszokott pénznem. Az 1860-as évtized első felében
5,37 pápai líra ért 1 scudót, ami nálunk megfelelt 2 forint 4 krajeár értékének. A scudó
váltópénze 10 paolo, 1 paoloé pedig 10 baiocco. A korabeli adatok szerint rendkívül ala
csony volt az étkezési, megélhetési költség. Egy scudóért 300 tojást vagy 10 kg marha
húst adtak, 20 baioooo elegendő volt bőséges napi étkezésre, 3 scudóból egy hónapig meg
lehetett élni. Kétszobás-konyhás lakás évi bérleti dfja 24 scudo volt. A hatvanas évek
második felében lassú infláció módosította az árakat.

Az Egyházi Állam adminisztrációja jellegénél fogva klerikális volt, de a tisztviselő réteg
alig 5 százaléka számítható egyházi személynek. Az utolsó évtized adatai szerint a négy mi
nisztériumbaD (belügy, pénzügy, kereskedelem és hadügy) 5059 polgári személy és 243 klé
rushoz tartozó vezető dolgozott. A tárcák világi tisztviselöinek átlagfizetése 180 scudi volt, az
egyházi vezetők ennek nyolc-tízszeresét kapták. Az államigazgatás polgári vezetőinek és a
bírálmak 200 scudinál magasabb munkabérük volt, dea jelentős számű kishivatalnok fize
tése 100 scudi körül mozgott. Ez a réteg meDékfoglalkozással egészítette kijövedelmét, má
sod-hannadáDást keresett. családi vagy üzleti vállalkozáshoz társult, ami hivatali vissza
élésre, megvesztegetésre gyakorta adott alkalmat. A legtöbb hivatalban napi három-négy
óra volt a munkaidő, a szabadságra meneteIt mai értelemben nem ismerték, de kárpótoIta
őket a nagyszámú egyházi ünnep. Volt 52 vasárnap, 35 parancsolt ünnep, az egyházközsé
gek kisebb helyi ünnepei, a templom felszentelésének, ti1ulusának, fO- és másodpártfogójá
nak emléknapia, az egYháZfO vagy a kuriális főpapokmegjelenésével járó alkalmi szünnap
- végül is az esztendő egyhannadában szünetelt a hivatali munka.

A miniáDam ipara és kereskedelme többé-kevésbé fedezte az önellátást. A gabonát vagy
vágóállatot a pék és a mészáros közvetlenül a tennelötöl vette. IX. Pius szorgalmazta a me
z6gazdasági és állattenyésztési ismeretek oktatását, a római egyetemen volt agrártanszék,
akisbirtokosok társulásának támogatására mezögazdasági hitelintézet is alakult. Az olaj- .
tennelés növelésére a Patrimonium Petri területén 67 67401ajfát ültettek. 'Thrmését kiszál
Iították, cserébe finomított étolajat importáltak 1bscanából, Lureából. Eperfás vidékeken
házifogialkozásként termesztették a selyemhemyót, a két állami manufaktúra évi nyolc
vanezer kg nyersselymet produkált. Két gyapiüfonoda, papír- és dohánygyár sorolható még
a nagyobb üzemekhez, meg az Istituto di san Michele külföldön is jó hírü szűesmunkái,

szönnekikészítője, faliszönyegei, üvegárui. Kismúhelyek százaiban készültek a művészeti

termékek: díszes és szerényebb papi ruhák, gyertyák, arany-ezüst-bronz tárgyak, kámea
kegyszeráruk, mozaikmunkák, műtárgymásolatok.Az országbányászatajelentéktelen volt,
de kielégítette az építkezések nyersanyagait. Kitennelték a homokot, kavicsot, némi kova
földet és a likacsos szerkezetű, világos színú vagy vasvegyületektól vörös mésztufa közetet,
a traverlinót, melyböl a régi Róma számos épülete készült. A személy- és áruszállítást a fO
városból Frascati, VeDetri, Monterotondo felé ágazó vasútvonal látta el és Civitaverehia, a
157 km-es fóldközi-tengeri partszakasz kapuja.

A Pápai Allam eszmeileg homogén voltából következett, hogy kulturális és szociális
intézményei talán a legtöbbet nY4jtották Európában. Az Egyház, küldetésének és tradí
ciójának tudatában olyan anyagi megterhelést viselt, amelyet a modem államok már
megosztottak polgáraikkal. 1870 fináléjakor a 220 ezer lakosú Rómában 71 nyolc évfo
lyamos elemi iskola müködött a fiúk, és 30 a leányok számára. Az oktatás ingyenes volt,
a korosztályok csoportokban tanultak, mert az eredményes oktatás érdekében egy osz
tály diálgai nem lehettek harmincnál többen. Tantárgyak: olvasás, írás, katekizmus,
olasz nyelv, egyház- és világWrténet, földrajz, számtan, geometria és rlijz. Az ugyancsak
nyolc évfolyamos középiskolában új tárgyakkal bővült a tanterv: francia, latin, görög
nyelv, filozófia, jogi alapismeretek, magasabb matematika és geometria, fizika, kémia.
Az iskolák fenntartásában jelentékeny részt váUaltak a női és férfi szerzetesrendek.
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A főiskolai, egyetemi beiratkozáshoz nem kellett fizetni, a tanulmányi költség ala
csony volt, a jobb tanulök könnyen kaptak tandíjmentességet. A híres római Sapienza
egyetemen 54 tanszék volt: 6 teológiai, 8 jogi, 19 orvosi, 14 filozófiai-matematikai és 7 fi
lológiai. 1852-001 müködött a müszaki főiskola, 1856-ban megindult a zeneakadémia és
színészképzés. A szerzetesrendek humán és tennészettudományi intézetei, könyvtárai,
és az 1852-ben Giuseppe Marchi és G. B. de Rossi régészek irányításáv~ megalakult
Comissione Speciale di Archeologia Sacra, a feltárások meglepetései az Orök Városba
vonzották a kor tudósait, müvészeit, műpártoló előkelőségeit.

Az egészségügyi és karitatív intézmények éppúgy hozzátartoztak Róma arculatához,
mint a müemlékek. 1855--1863-ban épült a Santa Maria della pieta modem elme
gyógyintézet, 1869-ben a Bambino Gesu gyennekkórház és a szegények ápolására a
Dispensario. A városban 10 kórház volt, összesen 5000 ággyal, és nagyszámú éjjeli me
nedékhely, szegényház, gyennekek és öregek otthona. Jótékonysági egyletek foglalkoz
tak a rossz útra tévedtek átnevelésével, árva leányok féljhez adásával és a koldusokkal.

Az Egyházi Állam gazdálkodásának összképéhez az 1869-es költségvetés néhány
nyereséges, veszteséges tétele, francia frankban számolva.

Nyereséges Bevétel Kiadás

Egyenes adó, kincstári birtok 6174 OOO 1468 OOO
Vám, SÓ, dohány 14443 OOO 2144 OOO
Bélyegilleték 1835 OOO 272 OOO
Posta 945 OOO 731000
Lottójáték 2680 OOO 1782 OOO

Veszteséges

Iskolák, kórházak, szoc. int. 5000 9700 OOO
Belügyminisztérium 192 OOO 4800 OOO
Kereskedelem és közlekedés 343 OOO 1819 OOO
Hadügy 35000 15098 OOO

A defieitet korábban is államkölcsönnel egyenlítették ki. IX. Pius konnányzata 1846
tól folyamatosan vett fel hitelt a Torliana, Hante, de legtöbbször a Rotschild bankháztól.
1866-ban a párizsi Blount cégtől. Későbbmár nem, mert állami létének bizonytalansá
ga megkérdőjelezte hitelképességét.

Quanta cura...

Cavour óta minden olasz kormány utat-módot keresett, hogy az egységes Itália számára
kedvezőmegoldást találjon a római kérdés rendezésére. Torino gondja nem az yolt, hogy
a pápa folyamatosan visszautasítottajavaslataikatés ragaszkodott az Egyházi Allam füg
getlenségéhez, hanem a franciacsapatokjelenléte. Ez a katonai erőbiztosítottaaz egyházfő

non possumus állásfoglalását. ill. Napóleon csak abban az esetben volt hajlandó tárgyalni
az expedíciós sereg kivonásáról, ha az olasz kormány olyan garanciát nyújt, melya francia
katolikus közvéleménytmeggyőziarról, hogy a királyságnem támadja meg a szuverén Pá
pai Allamot. A tárgyalások lassú menetét 1864 tavaszán egy váratlan hír gyorsította fel:
a pápa súlyos beteg, számítani lehet közeli halálára. Az olasz kormány tudatában volt,
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hogyha ez bekövetkezik, a fellobbanó köztársasági és forradalmi mozgalmak szükségkép
pen összeütközneka franciacsapatokkal, Itáliában polgárháborúlesz,és Róma sorsaismét
bizonytalanná válik. Bár IX.Pius állapota jobbra fordult, a veszélynek ez a lehetősége is
siettette az 1864. szeptember 15-én Párizsban aláírt francia-colasz konvenció létrejöttét.

Olaszország kötelezettséget vállalt, hogy az Egyházi Allam meglévő területei ellen
nem indít támadást, söt megakadályozza a kívülről jövő betőréseket. Hozzájárul, hogy
külföldi önkéntesekböl önálló pápai sereget szervezzenek, és magára vállalja a régi pá
pai állam ráeső területeinek adósságait. Franciaország viszont fokozatosan, legkésőbb
két éven belül, kivonja valamennyi csapatát. A konvencióhoz csatoltjegyzőkönyv rögzí
tette, hogy ez a megállapodás csak akkor lép hatályba, amikor az olasz uralkodó elren
deli fővárosának áthelyezését Torinóból. A záradék azt akarta biztosítani. hogy Olaszor
szág lemond Róma erőszakosmegszerzéséről,és nem tekinti fővárosának,

A pápa diplomatait nem hívták meg a tárgyalásokra, a Szentszék már régóta nem
irányította saját sorsát. IX.Pius december 8-án kiadott Quanta cura (Mennyi gonddal)
kezdem enciklikája és a hozzá kapcsolt Syllabus, melyet az egyházfő korábbi nyolcvan
megnyilatkozásából szerkesztett Antonelli bíboros, a világi hatalmában meggyengült
pápaság vészkiáltása volt minden liberális, radikális, szocialista, szabadgondokodó vagy
más hitbéli felfogást elismerő "szörnyűséges tévtanokkal" szemben. Az Egyház és a ka
tolikus tanítás hivatalos felfogását rögzítő két irat, műfaját tekintve éppúgy ideológiai
összefoglalás, mint a Kommunista Kiáltvány huszonhárom oldalnyi, 1848 februárjában
közzétett programia. Míg a forradalmi Kiáltvány a régi Európa reprezentáns reakciósai
között a pápát említette elsőként,és a világ proletárjaihoz fordult, IX.Pius a nemzetközi
katolicizmust riadóztatta szellemi offenzívára. Az Egyház számos hívét és az európai ál
lamok nem katolikus polgárait irritáló pápai megnyilatkozás közzétételét több ország
ban megtiltották. Mégsem ez volt az igazi quanta cura, hanem az olasz kormány decern
ber ll-i bejelentése: a fővárost Thrinóból áthelyezik Firenzébe. A szeptemberi konvenció
nak megfelelő döntéssel hatályba lépett az Egyházi Államban tartózkodó francia csapa
tok kivonulásának menetrendje.

1866. deoember 12-én az utolsó francia egység is elhagyta Rómát, az Angyalváron lo
bogó pápai zászló mellöl, tizennyolc év után, levonták a trikolórt. Az Egyházi Allam vé
delme Kanzler tábornok tizenháromezres pápai seregére maradt. Ez a reguláris, vi
szonylag jól felszerelt haderő azonban tehetetlennek bizonyult 1867 szeptember-i-okté
ber hónapjaiban, amikor Garibaldi bravúros új akcióba kezdett Róma megszerzéséért.
Az olasz radikálisoktól is ösztönzött felkelés abból a feltevésből indult ki, hogy a forra
dalmi megmozdulások hatására a rómaiak önként fellázadnak a francia védelem nélkül
maradt pápa világi hatalma ellen. A szabadcsapatból többen be is jutottak a városba,
laktanyát robbantottak, megpróbálták rajtaütéssel elfoglalni a Capitoliumot, de a parti
zánmanőverekvégül is kudarcba fulladtak. Róma nem lázadt fel, III. Napóleon némi
habozás után kénytelen volt megállapítani, hogy Firenze nem teljesítette a konvenció
ban vállalt közelezettséget, nem akadályozta az Egyházi Állam külső megtámadását.
1868. október 30-án ismét francia csapatok érkeztek Civitavecchiába, csatlakoztak
Kanzler pápai seregéhez, és november 3-án Mentananál szétverték, fogságba ejtették
Garibaldi önkénteseit.

La Breccia, az áttörés

1870. július 19-én a francia-porosz háború, és a gyors német sikerek arra késztették Ill.
Napóleont, hogy a mentanai győzelemután Rómában maradt csapatait visszavonja. Ané
metek már leróhanták Lotaringiát, szeptember 2-án pedig a luxemburgi határ közelében,
Sedan mellett a francia császár is kapitulált, és nyolcvanháromezer katonájával együtt po-
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rosz fogságba került. Abukás magával sodorta az Egyházi Államot, az olasz kirá1yságúija
szabaddá vált Róma felé.

n. VIktor Emánuel áhítatos, tépelődö leveleket küldött a Szentatyához, kérte, hogy
mondion le önként viIágibirtokairól és a királyság messzemenö ,garanciákat nyújt egy
házfOi szuverenitásának megórzésére. A hetvennyolc esztendős pápa aty8i tanácsokkal
óvta az ötvenéves, mélyen vallásos uralkodot a meggondolatlan lépésektól, és megismé
telte, mint annyiszor, hogy világi birtokairól nem mondhat le, mert nem az ő tulajdona,
hanem az egész katolikus egyházé, Szent Péter öröksége.

1870. szeptember 20-án, kedden, az olasz hadsereg Iv. hadteste, mintegy 50 ezer ka
tona, Raffaele Cadorna tábornok parancsnoksága alatt már körülzárta Rómát. A fala.
kon belül Hetmann Kanz1er tábornok 13 704 embere felkészült a védelemre. Voltakép
pen becsületbeli, erkölcsi ütközet volt annak demonstrálására, hogy a pápa csak az erő

szaknak engedett.
Reggel 5.15-kor a 'Iermini mögötti Porta Maggiore-nál az olasz ütegek megkezdték a

tüzelést, lövészek közeledtek a befalazott városkapuk felé, a védelem válaszolt. A királyi
lövegek 9.50-kor rést ütöttek a Porta Pia és a Porta Salaria közötti városfalon, az erő

szak ténye bizonyítást nyert. A Sient Péter-bazilika tornyára, a Vatikánra és a város va
lamennyi kapujára kitűztéka fehér zászlót.

Cadorna emlékirata szerint a breccia kevés áldozattal járt. Az olasz hadseregből elesett 4
tiszt, 45 katona, megsebesült 9 tiszt és 132 katona. A pápai sereg vesztesége 20 halott, 49
sebesült. Kanzler tábornok kiadatlan kéziratában elmondja, hogy a pápa meg volt győződve
arr61,Jlogy az olasz "csapatok megállnak Róma falai alatt és nem hatolnak be a városba. A
tábornok szeptember 14-én az egyházfőtől levélben kapott utasítást: "kapitulálni az első

ágyűlövésre", Agenerá1is katonai becsülete úgy kívánta, hogy mégsem ellenállás nélkül ad
ják fel Rómát, és helyetteseivel, De Courten ésZappi tábornokokkal együtt kérték a Szent
atyát, hogy változtassa meg parancsát. A pápa szeptember 19-én este új utasítást adott,
ilyen szöveggel:"tárgyalásokatkezdeni, amint megtőrténtaz áttörés".

Az olasz haderő tiszteletet érdemlö fegyelmezettséggel szállta meg a várost, rendet, biz
tonságot teremtett. Cadorna tábornok, a Szentatya külön kérésére elfoglalta a Vatikán mel
letti Leó-várost, ahová fegyveres banditák fészkelték be magukat. Így ez a terület, noha a
kapitulációs okmány a pápa számára garantálta, végérvényesen Róma városához került.

A világ nem jajdult fel az Örök Város elfoglalásának hírére, de IX. Pius egyházfői te
vékenységét sem gátolta, hogy prigioniero del Vaticano, a Vatikán foglyának minősítette

állapotát. 1870. október 20-án elnapolta "alkalmasabb időre" a múlt évben kezdett vati
káni zsinatot, decernber 8-án pedig a katolikus egyház védőszentjének nyilvánította
Szent Józsefet.

December 28-án kiöntött a Tevere. Már hajnaltól vízben állt a Corso,a Via Babuino
egészen a Piazza di Spagna-ig. Néhány utcában csónakkal közlekedtek, mint Velen<:é
ben. A gettó, a Lungara és a Ripetta környékén megszenvedték ezt a telet. A király, mi

. niszterei tanácsára, Szilveszter napjának reggelén váratlanul megérkezett, látta vízben
úszójövendő Iovárosát és még aznap este visszatért Firenzébe.

pio lX sta come un mito in Vaticano, IX. Pius ül a Vatikánban, mint egy mítosz, írta
naplójába Gregorovius.

(Vége)
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