
RAPCsÁNYI LÁSZLÓ

A "Vatikán foglya" és a királyi Róma
IV. rész

1870.szeptember 17, szombat

6,45 A falakon kívüli S. Agnese templom és a Porta Salaria közöttí kertek felől

bersaglieri alakulatok közelednek. Az olasz előőrsök kb. 1500 méterre vannak a
Terminitől. (Jeannerat pápai tiszt a főparancsnokságnak).

Reggel, egy szakasz dragonyos kíséretében Harry Amim szentszéki porosz
(északnémet) követ Cadoma tábornok közeli főhadiszállására indult. sem a kor
mányától, sem a pápától vagy a kúriától nem volt hivatalos felhatalmazása,
hogy bármiféle külön tárgyalást folytasson, de miután IX. Piusz és Kanzler tá
romok, a pápai haderő parancsnoka tegnap visszautasította az olasz kormány
második felszólítását is, Arnírn magánakdóba kezdett. Korábbi jelentéseiben sok
szor közölte. hogy tapasztalatai alapján Rómát nem lehet megmenteni a katasztró
fától, ebben a döntésre érett helyzetben nem tudta közömbösen szemlélni az egy
házfő irreális, politikai csodákban reménykedőmagatartását. "A pápa hallani sem
akar semmiféle középútről (Der Papst 'Will von keinen Mittelweg hMen), ragaszkodik
a színleges ellenálláshoz, írta legutóbb a berlini külügyi hivatalnak. Veszélyesnek
tartotta a pápai katonák harci vágyát, reménytelennek a túlerővel szembeni ellenál
lást, és bizonytalannak a soraikban szolgáló németek sorsát. A külföldi vadászez
redben 500, a tüzérségnél 200, a zuáv csapatoknál 300 német származású katona
volt. Amim szerette R6rnát, lojális volt a pápa iránt, de tudta, hogy az olasz haderő

nem áll meg a kapuk előtt. Kigondolt egy olyan kombinádót, mellyel időt nyerne
Cadornától és az utolsó pillanatban a pápát is rábírhatná hajlékonyabb magatartásra.

12,00 Amim porosz követ Cadornával tárgyalt. Kérte, hogy csapatai ne nyo
muljanak be a városba, mert Róma harci hangulata annyira felfokozott, hogy a
pápai katonák az egyházfő akarata ellenére is ellenállnak. A tábornok közölte.
hogy miután Malavolta gróf tegnapi parlamenteri küldetése sikertelen volt,
nincs mit változtatnia a haditerven. Amim 24 óra haladékot kért, hogy még
egyszer beszélhessen a pápával. Ennek megtörténte után holnap ismét jelentkezik,
(Alberto BIanc külügyminisztériurni főtitkár VISCOnti-Venostának Firenzébe).

Hasonló tartalmú jelentést küldött Brassier de St. Simon firenzei porosz követ
a berlini külügyi hivatalnak, kiegészítve azzal, hogy Cadoma szorgalmazta a
város kapuinak megnyitását, mert minden késedelem fokozza az idegen kato
nák despotizmusát.

Az a hír, hogy a pápai hadsereg idegen nemzetiségű katonái terrorizálják
Róma lakosságát, gyakran szerepelt az olasz hivatalos közleményekben és an
nak nyomán az újságok hangulatjelentéseiben. A külföldi zsoldosok erőszakos

kodó, megfélemlítő viselkedéséről nincs adat. Feltehetően egyrészt a római ak
dópárt koholmánya saját sikertelen tevékenységének mentségére, másrészt ere
deti olasz termék, mert BIanc külügyi főtitkár, ki maga is készített-továbbított

683



ilyen híreket, tudta a dezinformádó propagandaértékét. "A jelentések, melyeket
az idegen csapatok terrorjáról adtam, nem hitelesek, de hasznosak a külföldi
nyilvánosság számára" (Die Meldungen, die ich machte über Terror der fremden
Truppen, sind nicht authentisch, aber nützlich {ür ausliindische Öf!entlichkeit) távira
tozta szeprember 160án a firenzei külügyminisztériumnak. Ugyanakkor arról is
tudósít, hogy "az ostromállapot ellenére kapcsolatban vagyunk a barátainkkal, és

. a táborrok el.,"gedett az ígéreteikkel". Az ígéretek arra vonatkoztak, hogy a római
"lmátoIé' rábírják majd a pápai csapatok belföldi katonáít a kapuk megnyitására.

A kés6bbi memoárok katonaírói. akik az Egyházi Allam seregében szolgáltak,
Amimot kétszínű diplomatának tartották, mert azért javasolta a pápának az
idegen katonák elbocsátását, hogy a magukra maradó hazaiakat könnyebben
rávegyék az áruIásra. A porosz követ azonban ennél nagyvonalúbban dolgozott.
csak azt nem vette figyelembe, hogy meddig terjed egy szentszéki követ dip
lomáciai illetékessége. Lefebvre de Béhain francia és Anton Cetto bajor ügyvivő
jelentései részletesen elbeszélik az Amim koncepciót.

A porosz diplomata, visszatérve Cadorna főhadiszállásáról,gyors meghívót
küldött valamennyi szentszéki misszió vezetőjének,még aznap este fél 8 órára,
a Palazzo Veneziába, az osztrák-magyar követségre. A találkozón Amim nem
vett részt, hivatalos elfoglaltsága miatt kimentette magát, de megbízta Joseph
Palomba von Caraciola lovagot, a követség ügyvívőjét. hogy ismertesse terve
zetét. Ennek lényege az volt, hogy Cadorna közös fellépésre kéri a Szentszékhez
akkreditált diplomatákat. Követeljék egységesen a pápai kormányzattól, hogy
az egyházfő engedélyezze az olasz csapatok ellenállás nélküli, szabad bevonu-

_ lását Rómába. Amim nézete szerint az 55 ezres olasz haderő jelenléte vala
mennyi kollégáját meggyózheti arról, hogy a Szentszéknek le kellmondani a sike
res ellenállás minden reményéro1. Ugyanakkor a diplomádai testületetemberiességi
szempontok kötelezik saját állampolgáraik és egyéb érdekeik megóvására. Kéri a
követségek vezetőit, hogy javaslatát tekintsékát, még az ülés alatt (séance tenente) írják
alá, és ma este folyamán juttassákel a ómzetthez, Antonelli bíboros államtitkárlloz.

Amim javaslatának ismértetésén kilenc állam szentszéki diplomatája jelent
meg: Ausztria, Belgium, Bajorország, Brazília, Frandaország, Guatemala, Mona
co nagyhercegség, Portugália, Spanyolország. Valamennyien egyetértettek ab
ban, hogy csupán Cadorna szóbeli üzenete alapján, hiteles és hivatalos írásbeli
dokumentum hiányában, saját kormányaik felhatalmazása nélkül nem foglal
hatnak állást ebben az ügyben. Az is kérdés, hogy az olasz vezénylő tábornok
illetékes-e bizonyos ígéretek megtételére.

Politikai és emberiességi szempontokból is elemezték Amim tervét. Politika
ilag a követek magatartása szigorúan egyértelmű. Kormányaik mind ez ideig a
pápát ismerik el Róma egyetlen és törvényes uralkodójának. Most, amikor álla
mát és városát egy idegen hatalom fegyveres ereje fenyegeti, a papának, mint
minden független államfőnek, joga van arra, hogyellenálljon. Az egyházfő, mél
tóságának és érdekeinek védelmében, szükségesnek látja rövid ellenállással, Eu
rópa szeme láttára bizonyítani, hogy hadserege felkészült a harcra, de csak a
fegyveres túlerőnek enged, mert országában nincs belső forradalom.

E tények ilyen ismeretében megteheti-e, illetékes-e a diplomáciai testület,
hogy kormányai felhatalmazása nélkül hivatalos kollektív jegyzékben kárhoz
tassa az uralkodó politikáját? - vetették fel a követek. .Követelhetjük-e, hogy
lemondjon az ellenállásról, hogy 14 órán belül nyissa ki fővárosa kapuit az ellen
séges haderő előtt? ilyen utasítást egyetlen római misszióvezető sem kapott."
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Az~ is mérlegelték, hogy milyen következményekkel járna, ha ~ feltéve, de
meg nem engedve - közös fellépésre határoznák el magukat. Néhány óra mül
va, ki tudja, hogyan, felhívásunk célja ismert lenne a városban (Seit einigen Stun
den - mann wisse nicht, wie - der Zweck unserer Berufung in der Stadt bekannt).
Miután Cadoma és az akdópárt azon buzgólkodik, hogy minden ellenállást
megakadályozzon, megbénítson, ez a lépésünk azt jelentené, hogy felléptünk a
pápa ellen és elfogadtuk az okkupádót. Ugyanakkor, ha a Szentatya elvetné
kísérletünket, ami valószínű, az akciópárt számítana a mi védelmünkre, és ez a
városban nyugtalanságot keltene.

Ami az emberiességi szempontokat illeti, egy egészen rövid ellenállás után, a
fegyverletételt követ6en, minden misszíé. vezetője, egyénileg vagy közösen. a
győztes hadseregnél mindent megtesz saját állampolgárainak védelmében.

Végül is egyhangúlag határoztak: 1. Semmiféle kollektív jegyzéket nem írnak
alá és nem küldenek a bíboros államtitkámak. 2. a támadás megkezdésekor,
mint arra felkérést kaptak, valamennyien a pápa mellett lesznek a Vatikánban,
megbeszélve a további teendőket. 3. Ajegyverletétel után közösen lépnek fel
állampolgáraik érdekeinek védelmében.

Szeptember 18, vasárnap

Délelőtt Amim porosz követ levélben értesítette Cadoma tábomokot, hogy a
demars sajnos nem valósult meg. A diplomádai testület tegnap visszautasította
a közös tiltakozó nyilatkozat aláírását.

Amim magánakciója nemcsak kollégái körében keltett zavart. Alaposan fel
kavarta a külhatalmak minden rezzenésére érzékeny firenzei kormányt is. VlS
conti-Venosta külügyminiszter sürgős jelentést kért berlini követét6l, Luigi
Launay gróftól, hogy a porosz kormánynak mi a véleménye Amim felhatalma
zás nélküli tárgyalásairól. Launay ezt a levelet felolvasta Karl Hermann Thile
északnémet államtitkárnak, aki csak most szerzett tudomást arról, hogy kedvelt
diplomatája miféle rendezési ötleteket vetett fel Bécsben és Firenzében. Az ola
szok megütközéssel hallották, hogy Amim elképzelése szerint Róma legyen
"szabad város", maradjon a pápa névleges szuverenitása alatt, és csak egy olasz
helyőrség állomásozzon a városban. Valamiféle fenyegetés színezetét öltötte az
is, amikor a porosz követ többször, hangsúlyozottan emlegette, hogy Németor
szágban milyen kellemetlen következményeket váltana ki, ha a pápai seregben
szolgáló németek vérüket ontanák az olaszokkal vívandó küzdelemben. Ilyen
megnyilatkozások alkalmasak arra, hogy megkérdőjelezzékAmim passzív ma
gatartását és feltételezik, hogy a pápát minden áron (a toui prix) ellenállásra
buzdítja - írta levelében az olasz külügyminiszter.

Miután az Eszaknémet Szövetség már nyilatkozott, hogy a római kérdést
kizárólag olasz belügynek tekinti, és Frandaország is "fehér lapot" (carte blanche)
adott, [ules Favre kijelentette, hogy a pápa világi hatalmának elvesztése nem
zavarja Párizs és Róma kapcsolatát. Visconti-Venosta két kérdésre szeretne vá
laszt kapni. Felsőbb utasításra járt el Amim, amikor megtette az említett kijelen
téseket? Vísszahíviák-e a pápai szolgálatban álló porosz katonákat?

Thileállamtitkár aggodalom nélkül válaszolt. Amimot kizárólag a pápa mellé
akkreditálták, ezt a megbizatását külön felhatalmazás nélkül nem hagyhatja el.
Ami a porosz alattvalók visszahívását illeti, két formális nehézségbe ütközik.

685



Engedély nélkül álltak idegen hadi szolgálatba és hazatérésük után számíthatnak az
el6írt büntetésre Miután sem nevüket, személyüket, állampolgárságukat nem isme
rik, visszahívásuknem foganatosítható. (Thile államtitkár Bismarck kanceUámak).

"Nyugtalanságot kelt6ek az Itáliából érkez6 hírek. ,Az olasz kormányzat eljá
rása, hogya franciaországi állapotokat laz Egyházi Allam megszállására hasz-

, nálja fel, voltaképpen becstelenség (eigentlich ei!,e Infamie). Az emberek remény
kednek még a te befolyásodban az Egyházi Allam és Németország katolikus
lakosságának érdekében." (Részlet Auguszta királyné kéziratos leveléből, férjé
nek, I. Vilmos porosz királynak).

"Szomoní emléknap. Tíz évvel ezel6tt volt Castelfidardónál a súlyos ütközet,
melyben a zuávok feledhetetlen parancsnoka, a harmincnyolc éves Pimodan
tábornok is hősi halált halt. Egyik lövegünk az 6 nevét viseli." (K1emens August
Eickholt pápai tüzértiszt emlékiratából). Georges Pimodan márki és az elesett
francia katonák tiszteletére 1860 szeptemberében a párizsi bíboros érsek ünne
pélyes gyászistentiszteletet mondott a Notre Dame székesegyházban. Pimodan
koporsóját Livoméból Civitavecchiába, onnan Rómába szállitották. Kétnapos
rekviemet tartottak a trasteverei S. Francesco a Ripa és a Santa Maria in Traste
vere bazilikában, majd a franciák nemzeti templomába, a S. Luigi dei Francesi
kriptájába temették. A templomban domborművek,feliratok 6rzik a Castefidar
dónál elesett francia katonák emlékét.

"A királya Pitti-palota kápolnájában szentmisén vett részt. Őfelsége hosszan,
elmélyülten, sírva imádkozott. Vele volt két természetes gyermeke (ses deux en
fants naiureis), Spinola 6rgrófn6 (marquise) és Mirafiore gróf. Mindketten osztoz
'tak az uralkodó mély lelki felindultságában. (II. VIktor Emanuelról van szó.
Solvyns firenzei belga követ d'Anethan külügyminiszternek, Brüsszelbe).

Cadorna hadparancsban közölte az inváziós sereg hadosztályparancsnokai
val, hogy a csapatok támadási iránya a Tevere bal partján összpontosul. A had
mozdulatok megkezdésének id6pontját nem jelölte meg.

Maze de La Roche dandártábornok 12-es hadosztályának f6 iránya a Porta •
Pia. Ferrero tábornok 13-as hadosztálya a Porta S. Lorenzo felől támad. Angio
letti tábornok 3-as hadosztálya a Porta S. Giovanni felől indulostromra. A had
osztály 16-0s gyalogezredének negyvenhárom éves parancsnoka, Csudafy Mi
hályolasz királyi ezredes egykor 48-as magyar honvédőrnagy,a 109. honvéd
zászlóalj parancsnoka volt. Aradon nyolc évi várfogságot szenvedett, szabadu
lása után Itáliába ment, Garibaldihoz csatlakozott. Eredeti német csaIádnevét,
von Wunderberg, ekkor fordította magyarra. Türr István törzskarához tartozott.
Szabadcsapata igen eredményesen működötta Risorgimento egyik legfontosabb
fegyvertényében, az 1860. őszi Volturno menti csatában.

IX.Piusz számára már nem volt kétséges, hogy az olasz hadsereg megostromolja
és elfoglalja Rómát. Labilis idegállapotát -'számos tanulmányt írtak a pápa beteg
ségeiről, karakteréról - tükrözi az a szótagrejtvény (sciarada), melyet a tremare:
reszketni, remegni jelentésű tárgytalan igéből komponált. A hártyapapírra vetett
három sort az egyházfő azonnal odaajándékozta titkos kamarásának, Giuseppe
de Bisognonak és csak jóval később, a prelátus hagyatékából került elő. A törté
netírók, RaffaeleDe cesare nyomán, általában szeptember 2O-a délelőttjéhez, az olasz
római bevonulásához kötik a rejtvénypoéma keletkezését, és szívesen idézik a pápa
lelkiállapotának illusztrálására. Carlo Falconi, számos más dokumentum és összefüg
gés alapján szeptember 18-hoz köti.A későbbi dátumozás téves,de irodalmilag ked
vező, mert jobban szinezi. szeptember 2o-a reggelének vatikáni légkörét.
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Békés Gellért fordítói bravúrja, hogy megőriztea eciarada gondolati tartalmát,
hangulatát.

lj tre non oltrepassa il mia primiero
E l'altro molto vasto e molto infido
che spesso fa provar I'intero

Az első rész (tre) még nem sokat mond
de a második (mare) az a csalóka tengeri
a tengernyi veszély kiizepett
a kett6t gyakran együtt éli meg az ember

Szeptember 19,hétfő

Amim porosz követi saját tevékenységének magyarázatául, három jelentést kül
dött berlini főnökeinek. Azt írta, meröben akadémikus jellegű tárgyalást (ledig
lich akademische Unterhaltung) folytatott Visconti-Venosta külügyminiszterrel ar
ról/ hogy az olasz kormányzatnak magának kell megítélnie, milyen intézkedé
seket követel az állami rend és a monarchia tekintélyének megóvása, anélkül,
hogyapápát arra kényszerítenék, mártírként, számüzetésben éljen, mert ez a
zavar forrása lenne Németország és Itália számára is. Kétségtelen, hogy mi (Po
roszország) - folytatja Amim - abban a helyzetben vagyunk, hogy egy sza
vunk is elegendő lenne az olasz kormány vállalkozásának visszatartására, de
Európa egyetlen monarchiája sem vállalja a felelősségét annak, hogy ezt a szót
kimondja. A jelen helyzet az olasz monarchia számára létkérdés, azért fontos
számára, hogy a külhatalmak, főként az Eszaknémet Szövetség, olasz belügynek
tekintsék a római krízis nemzeti megoldását... Az olasz kormányzat még oly
gyenge, hogy sürgős támogatásra van szüksége, mert nincs olyan helyzetben,
hogya saját felelősségére csináljon politikát. Miután Franciaország elbukott, Itá
lia - ha szabad ezzel a hasonlattal élnem - most olyan, mint egy gyámoltalan
özvegy, aki már a gyász els6 napjaiban új férjet keres. Ugyanakkor a pápai
kormányzattól sem lehet zokon venni/ hogy azt a nyilvánvaló jogsérelmet, mely
nek áldozata, mindenféle ravaszkodással (allerhand Schlauheiien) igyekszik elhá
rítani. Onmagát nem akarja kompromittálni, de rossz néven veszi, ha mások nem
törekednek. arra, hogy az olasz kormányt befolyásolják. (Amim porosz követ jelen
tései a berlini külügyi hivatalnak, Thile államtitkámak és Bísmarcknak),

"Délután 2 órakor idejött a porosz követség titkára és közölte. hogy a római
helyőrség, több bíboros kívánsága ellenére sem nyitja meg a város kapuit." (Al
berto Bianc külügyi főtitkár a f6hadiszállásról Viscontí-Venosta külügymínisz
temek, Firenzébe).

A porosz követség tehát még érintkezésben volt Cadornával.
Cadorna tábornok napiparancsa valamennyi olasz egységnek: "Holnap, 2D-án

megkezdődik Róma ostroma. Angioletti és Ferrero hadosztályai reggel fél 5 óra
kor tüzérségi tüzet nyitnak, melynek célja a védők figyelmének elvonása (ad
attirare di loro l'attenzione del difensore), mert a támadás valódi iránya a Porta Pia
és a Porta Salaria" (Il vero attaco sara fatto alle Porta pia e Salaria). Részletezi a
falakon belüli Róma útjainak, tereinek elfoglalását. A csapatok nem érinthetik,
nem szá11hatjákmeg a Tevere jobb parti Le6-várost, beleértve az Angyalvér. a
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Monte Vaticano, Monte Gianicolo területét az aurelianusi városfalig, a Porta
Pancraziótól a folyóig. Bixio hadosztálya a Tevere jobb partja felől zárja körül
R6mát, megakadályozva a pápai csapatok, különösképpen a Squadriglieri-k me
nekülését. (Cadoma emlékirataiból).

A római vezérkar éppen azt fontolgatta, hogy az éjszaka folyamán a pápai
csapatok kitörnek a városból, és rajtaütéssel szétszórják, visszaszorítják Bixio
hadosztályát, amikor Kanzler tábornok kézhez kapta IX. Piusz új hadparancsát.

Az egyházfő, megőrizve korábbi levelének szövegkörnyezetét, csak néhány
szót fogalmazott másként, de ez végérvényesen meghatározta a védelem maga
tartását. A szeptember 14-i hadparancsnak az a mondata, hogya megadás iránti
tárgyalásokat meg kell kezdeni "az első ágyúlövésre" (ai primi colpi di cannone),
így módosult "amint megtörtént az áttörés" iappena aperta la breccia). Az újrafo
galmazott mondatból arra lehet következtetni, hogy IX. Piusz, ki eddig is hang
súlyozta, hogy védelmét Isten kezébe helyezi, formálisan figyelembe vette fó
tisztjeinek korábbi tiltakozását, a pápai csapatok katonai becsületét (l'onore mili
tare), de a későbbi tárgyalásokon éppen az "áttörés" tényének és körülményei
nek katonai értelmezése okozta a legtöbb bonyodalmat.

Délután a 78 éves pápa a lateráni bazilikába ment, imádkozott a zsúfolásig
megtelt fótemplomban, majd a szomszédos Santa Scala kápolnában fohászkod
va, térdencsúszva kapaszkodott fel a 28 lépcsőfokon. (A "szent lépcső" a hagyo
mány szerint a jeruzsálemi praetoriumhoz tartozott. Ezen vezették fel Pilátus
elé Jézust. Rómában másfél évezrede búcsújáróhely, a nyilvános vezeklés
klasszikus helyszíne).

IX. Piusz búcsúzott Rómától. Nyitott díszhintója még egyszer végiggördült a
városon, a lakosság lelkesen éljenezte. Este, lefekvése előtt utasította titkárát,
hogy az ostrom megkezdésekor keltsék fel.

"A rómaiak szerint a támadás a küszöbön áll. A védelem jól szervezett. A
lakosság teljesen nyugodt (La population est tres tranquille), A pápa ideiglenesen
(prooisoirement) itt marad." (Pyke belga követ d'Anethan külügyminisztemek,
Brüsszelbe).

"Az esti eligazításkor gróf Daudier százados magához rendelte herceg Ros
pigliosi hadnagyot és engem. Azt mondta: reggel 5 órakor kezdődika támadás.
Jó, hogy ilyen korán, mert a monsigniorik, a főméltóságok még nem keltek fel,
és nem tudnak a Vatikánba rohanni, hogy megkérjék a pápát, azonnal vonassa
fel a fehér zászlót. Remélern. marad pár óránk, hogy alaposan rádurrantsunk
az olaszokra," (Klemens August Eickholt lovag, pápai tüzértiszt naplöjából).

Fegyverzaj nélkül múltak az órák. Csendes éjszaka volt. Az Orök Város utolsó
éjszakája a tiara alatt.

Szeptember 20, kedd

5,15 Az olasz tüzérség megkezdi Róma ostromát. 1500 méterr6llövik a Porta
Maggiore, a közeli Tre Archi és a Porta S. Giovanni falait, kapuit. A túlerő nyil
vánvaló. A Porta S. Giovanninál a védők két kis kaliberű lövege viszonozza a
támadók tizennégy nagy lövegének tüzét. Cadoma hadosztályai a Porta Pindo
tól a Porta S. Paolo-ig félkörívben zárták a keleti városfalat. A pápai parancs
nokság hadinaplójában Francesco Rivalta őrnagy, a vezérkar főnöke percenként
jegyzi a csapatmozdulatokat.
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6,(J()-7,oo A Szentszékhez akkreditált követek - eleget téve IX. Piusz korábbi
kérésének, hogy az ostrom megkezdésekor a diplomáciai testület közvetlenül
mellette legyen - hintőban. díszegyenruhában érkeznek a vatikáni palota san
Damaso udvarába.

7,()()-8,oo A templomtornyokban elhelyezett megfigyelók jelentéseibőlmind
pontosabban kirajzolódik, hogy a támadás fő iránya a Porta Pia és a Porta S.
Giovanni. Cadorna parancsa ellenére BOOo tábornok külön hadműveletbekezd.
Feladata az lett volna, hogyaTevere jobb partja felől zárja körül Rómát, meg
akadályozva a pápai katonák esetleges menekülését. Ehelyett támadásba len
dült, 2 póthadosztálya elfoglalta a Vatikántól déIre elterülő, nagy kiterjedésűvilla
Doria Pamphili-t, innen lövetle a közeli Porta S. Panerazio-t és aTrasteverét.

8,00 A Porta pia és a Porta Salaria közötti városfalon rést lőttünk. (Cadorna
a firenzei hadügymínísztériumnak).

A Villa Borghese felől bersaglierik támadása várható a Porta del Popolo irá
nyába. Kersabieck százados zuáv csapata tüzet nyitott. (Hadinapló).

8,13 A Porta pia egyik lövegét telitalálat érte. Caporilli lövegparancsnok meg
halt. A pápai tüzérek hátrább vonultak. Az olasz ütegek 400 méterre vannak a
kaputól, ágyútűz pásztázza az előteret. Zappi tábornok a S. Maria Maggiore
torony megfigyel6állásáró1 jelenti, hogy a Porta pia elveszett epreduta. (Hadinaplő)

8,45 Azzanesi ezredes súlyos támadást jelent a Porta S. Pancrazionál. Az ellenség
ágyúi épületeket gyújtottak fel a Trasteverén. Lángokban áll egymalom, a gyapjú
fonógyár, a Monachelle kolostor pékmúhelye és sok lakóház. A túlparton belövések
érték a Trinita dei Pellegrini templomot és a Via Giuliát. (Hadínapíó).

8,55 A Porta S. Giovanni előtt az ellenség ütegállást változtatott. Egy gránát
áttörte a lateráni bazilika ablakát és a templomtérben robbant. Mérsékelt ágyú
tűz a Tre Archinál. A Porta S. Sebastiano és a Porta S. Pancrazio heves ágyútűz

alatt. A Porta Pia és a Porta Salaria közöttí falrész áttörése csaknem tény (e quasi
fatta). Kanzler tábornok és vezérkara a védelem helyzetérőltárgyal. (Hadinaplő).

9,00 IX. Piusz a könyvtárszobájában fogadja a diplomáciai testületet. Vala
mennyien együtt voltak már a pápa magánkápolnájában 8 órakor tartott csen
des misén. Az egyházfőt láthatólag megnyugtatta a követek jelenléte, de beszél
getés nem alakult ki. BOOo ágyúzása behallatszott a szobába, a pápa megrezzent
minden lövésre, de hallatlan önfegyelemmel igyekezett megőrizni méltóságát.
Kerülve a tragikus tényt, kényszerű tréfálkozással (gezwungen scherzhafter Weise)
felemlegette életének korábbi élményeit. A főpapok közül alig voltak jelen. An
tonelli államtitkár és három kuriális bíboros: Giuseppe Berardi, Constantino Pat
rizi és Luigi Bonaparte. A 42 éves francia kardinális apja Charles Lucien Laurent
tudós ornitológus, anyja Bonaparte Zenaida, I. Napóleon bátyjának, Bonaparte
Józsefnek, a volt nápolyi és spanyol királynak a leánya. (Követi jelentésekből).

9,20 A védelem parancsnoksága megállapítja, hogya bekövetkezett erőszak
(violenza) elleni tiltakozás (protesta) a pápa parancsa szerint megtörtént. Elrende
lik a fehér zászló felvonását, megszövegezik a kapitulációs jegyzéket, és azonnal
parlamentereket küldenek Cadorna tábornokhoz. (Hadínapló).

9,50 Felsőbb parancs szerint a Szent Péter-templom kupolájára felvonattam a
fehér zászlót. (Kersabieck kapitányafőparancsnokságnak).

10,00 Antone1li államtitkár bejelenti a pápának és a körülötte ülő diplomaták
nak, hogy Filippo de Carpegna alezredes most hozta Kanzler tábornok jelen
tését. IX. Piusz könnybe lábadt szemmel fogadta a hírt, hangos sírással (unter
lautem Weinen) fakadt ki a jogtalanság ellen, és arra kérte a követeket, hogy
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járjanak el a külföldi önkéntesek érdekében, gondoskodjanak katonái sorsáról.
(Amim porosz követ és Lefebvre Béhaine francia ügyvivő jelentései).

I<anzler tábornok még a pápának küldött jelentése előtt három parJamentert
irdított Cadoma f6hadiszáJJására, a Porta pia menti városfaltól egy kilométerre
fekvő Villa Albani (Iorlonia) palotába. A pápai vezérkar értelmezéseszerinta fehér
zászló felvonása egyáltalán nem~t feltétel nélküli kapituládót, mert lIa védelem
eszközeimég rem meriiltek ki, de Őszentségea véráldozat megkímélése érdekében
elegend6nek találta az erószak elleni demonstIáIást", írta I<anzler az olasz főpa

raromokhoz küldött levelében. Cadoma kifogásolta az "er6szak" (vio1en21l) kifeje
zést, de a pápai parancs eredeti szóhasználata végül is változatlan maradt, Csak
hamar a diplomaták is megérkeztek, hogy állampolgáraik sorsáról tárgyaljanak.
Cadoma udvariasan közölte velük, hogy miután a betörés megtörtént és a pápaiak
ezt követően is lőttek a katonáira, aligha tud kedvezőbbfeltételeket diktálni Kanz
lerrek, Időközben az olasz csapatok, a Leó-város kivételével, megszá1lták R6mát

15,00 A Villa Albaniban a két vezérkari főnök aláírta, a két főparancsnok

ratifikálta a kapituIádós okmányt.
1. Róma város területébe nem számít be az a rész, amelyet dél feló1 a Santo

Spirito er6dítményei határolnak, beleértve a Monte Vaticano-t és az Angyalvá
rat, valamint a Leo-várost.

Róma teljes hadfelszerelése, zász1ói, fegyverei, lőszerraktárai a királyi csapa
tok tulajdonába kerülnek.

2. A város teljes helyőrsége katonai tiszteletadással, zászlókkal. fegyverekkel,
teljes menetfelszereléssel felvonul. A katonai tiszteletadás után a zászlókat és a
fegyvereket leteszik, csak a tisztek tarthatják meg kardjukat, lovukat, málháju
kat. Először a külföldi csapatok vonulnak el, majd a hazaiak, fóvetéssel balra.
Az elvonulás holnap reggel 7 órakor kezdődik.

3. A külföldi csapatok feloszlanak és holnaptól kezdve az olasz kormány
költségén hazájukba visszaszáJJítják őket.

Az olasz konnány fenntartja magának azt a jogot, hogy megfontolja, figyelembe
veszi vagy nem a pápai kormányzat rendeleteiben megállapított nyugdíjigényt.

4. A hazafiakból álló csapatok fegyver nélküli egységet alkotnak, megkapják
jelenlegi illetményüket és a királyi kormányzat hatáskörébe tartozik, hogy mi
ként határozza meg jövőbeni helyzetüket.

5. A külföldi katonák holnapi elszá11ítása Civitavecchiáb61 indul.
6. Az 1. dkkelyben meghatározott utasítások végrehajtására mindkét fél bizott

ságot jelöl ki, melynek tagjai: egy tüzértiszt, egy mérnökkari tiszt és egy hadbiztos.
Cadoma emlékirata szerint a breccia kevés áldozattal járt. Az olasz hadsereg

ból elesett 4 tiszt, 45 katona, megsebesült 9 tiszt és 132 katona. A pápai sereg
vesztesége 20 halott, 49 sebesült.

IX. Piusz prigioniero del Vaticana, a Vatikán foglyának minősítette állapotát és
a pápák 59 éven át, a lateráni szerzódésig nem léptek ki a Vatikánból.

Az olasz hadsereg tiszteletet érdemlő fegyelmezettséggel szállta meg a várost,
rendet, biztonságot teremtett. A kapitu1ációt követő napon, szeptember 21-én,
Cadorna tábornok, IX. Piusz külön kérésére megszá11ta a ,vatikán melletti Leó
várost, ahová fegyveres banditák fészkelték be magukat. Igyeza terület, noha
korábban minden okmány garantálta a pápa számára, végérvényesen az olasz
királyság fővárosához,Rómához került.

Vége
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