
RAPCSÁNYI LÁSZLÓ

A "Vatikán foglya" és a királyi Róma
L rész

Az 187D-es francia-porosz (Északnémet Szövetség) háboru a diplomáciai trükk
és a külpolitikai léprecsalás egyik legbravúrosabb európai példája. Dramatizál
ható történelmi játék, még kalandos is, mert az ürügy, az alkalmat kínáló hely
szín nem tartozott egyik fél országához sem. A főszereplők, III. Napoleon francia
császar és Otto Bismarck porosz miniszterelnök jó viszonyban voltak egymással.
Erdekeik ütközését egy önmagában véve jelentéktelen esemény váltotta ki. Kö
vetkezménye, más összefüggésben, letörölte a térképről az Egyházi Allamot.

A csapda

1866-ban elűzték Spanyolországból Izabella királynőt. Ezzel meghiúsult ugyan
a portugálokkal tervezett perszonális unió terve, de távolabbi reményt keltett
egy olyan új uralkodó, akinek portugál hercegnőa felesége. Igy esett a választás
Hohenzollern-Sigmaringen Lipót főhercegre, aki a dinasztia családfáján rokon
ságban volt I. Vilmos porosz királlyal. Bismarck azonnal támogatta a jelölést,
mert Poroszország - és a dédelgetett német egység - számára csak előnyös

lehet, ha Spanyolországban gyökeret ver a Hohenzollern ág. Azzal, hogy "német
király" kerüljön a spanyol trónra, a porosz miniszterelnök mindenképpen gyen
gíteni akarta Franciaország politikai presztízsét, III. Napoleon számára sem volt
kétséges ez a szándék, Franciaország azonnal tiltakozott a Hohenzollern jelölése
ellen. I. Vilmos nem feszítette a húrt, és a béke érdekében, mint a "család feje",
visszavonatta Lipót főherceg trónjelöltségét. A franciák viszont ennél többet kí
vántak: a porosz király fejezze ki sajnálkozását a történtek miatt, és nyújtson
garanciát, hogy Lipót a jövőben sem tart igényt a spanyol koronára. A kétség
telenül provokatív de sürgős felszólítást 1870. július 13-án Benedetti francia kö
vet közölte az Ems fürdőhelyen nyaraló uralkodóval, aki ezt a kívánságot
visszautasította: "Ez az ügy túl sok gondot okozott nekem, semhogy kísértésbe
jöjjek felúp.:tását megengedni, viszont lehetetlen számomra oly messzire menni,
mint azt onóhajtja."

Ugyanezen az estén Bismarck két híres porosz katona, Albrecht Roon had
ügyminiszter és Helmut Moltke társaságában vacsorázott. Arról már tudtak 
és meghátrálásnak minősítették- hogya "családfő" visszavonta Lipót jelölését
a spanyol trónra, de a francia követ és I. Vilmos fürdóhelyi találkozásáról, a
franciák garancia-követeléséról csak abból a friss táviratból értesültek, melyet a
király Bismarcknak küldött. Az uralkodó rábízta miniszterére, hogy nyilvános
ságra akarja-e hozni a történteket. Bismarck tudta, hogy ezzel a felhatalmazással
olyan lapot kapott, mellyel játszmát lehet nyerni, ha kell - a harctéren. Némi
képp átfogalmazta, élesre stilizáIta a tényeket közlő sürgönyt, a francia kérés a
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porosz királyt sért6 fonnát kapott. Asztaltársai kitör6 örömére ez a módosított
"emsi távirat" került a sajtóhoz. Napokon belül, 1870. július 19-én Franciaország
hadat üzent az Eszaknémet Szövetségnek. Bismarck jól számított a háborút 6
provokálta, mégis Franciaország kezdte.

Az európai hatalmak tudomásul vették, hogy most a fegyverek döntenek, és
a szembenálló felek egyikéhez vagy másikához fűződ6politikai rokonszenvük
t6l függetlenül semlegesek maradtak. "Itt Angliában a háború kezdetén ultrap
orosz volt a közvélemény", írta Ludwig Kugelmannhoz küldött levelében Marx.
Késöbb jelentékeny támogatásban részesítették a franciákat. Ausztria-Magyar
ország vezető politikusai Bismarck-ellenesek voltak. Friedrich Beust, az els6 kö
zös külügyminiszter már korábban is kísérletezett, hogy szövetséget építsen ki
Franciaországgal és ltáliával, de a koalíció nem jött létre. A monarchia tehát sem
leges maradt. II. Viktor Emánuel olasz király személy szerint (már a rokonsági
kötelék miatt is) III. Napoleonnal szimpatizált, kormányának többsége azonban
franciaellenes volt, mert Róma elfoglalását mindezideig Franciaország akadályozta.
IX Piusz, "mint a béke Istenének földi helytartója" megegyezésre kérte a császárt
éJ; a porosz királyt, de udvarias válaszokon kívül más nem történt. Az Egyházi
Allam már régen elvesztette politikai tekintélyét. Nemzetközi elszigeteltségét An
tonelli államtitkár szakadatlan diplomáciai kísérletei. sem tudták megváltoztatni.

A katonai szakírók egybehangzó véleménye, hogya szembenálló két hadse
reg csak felületes első pillantásra látszott egyenlő erősnek. A porosz haderő

jobban képzett, nagyobb létszámú, mozgékonyabb egység volt, katonai vezetése
pedig magasabb színvonalú. A sorozatos német győzelmeketaz sem csorbította,
hogy III. Napoleon hazarendelte az Egyházi Allamban maradt csapatait. A po
roszok lerohanták Lotharingiát, s a súlyos veszteségeket szenvedett francia had
sereg maradványai a luxemburgi határ közelébe, Sedanba vonultak vissza. A
völgyben fekvő Sedan megvédésének egyetlen módja a magaslatok elfoglalása
volt. Patrice MacMahon francia hadseregparancsnok ezt elmulasztotta, Moltke
megtette. 1870. szeptember 2-án a harcvonalon tartózkodó III. Napoleon kapi
tulált, és nyolcvanháromezer katonájával együtt porosz fogságba került.

Két nap múlva, 1870. szeptember +én, Léon Gambetta francia ellenzéki kép
visel6 indítványára a párizsi városházán (Hótel de Ville) kikiáltották a köztár
saságot. A vidéki és a gyarmati hatóságokat még az este hivatalos táviratban
értesítették. "Csak most kezdődik igazán a háború", mondta a hír hallatára I.
Vílmosporosz király.

A pápa katonái

A franciák sedani veresége az Egyházi Állam számára katasztrófa volt. Eddig
is szorongatott függetlenségének utolsó támaszát is elvesztette. Az olasz diplo
mácia, látva III. Napoleon hadseregének kudarcait, már a háború utolsó szaka
szában felújította a római kérdést. Visconti-Venosta külügyminiszter augusztus
29-én körlevélben értesítette az európai kormányokat, hogy Róma elfoglalása
elhatározott dolog. "Eddig is csak az alkalom és az időszerűség, valamint fran
ciaország és más külhatalmak iránti politikai illem késleltette a tíz év óta napi
renden lévő, és a politikai események miatt mindig félbeszakadt kérdés megol
dását" - írta a külügyi jegyzék. Részletes memorandumban ismertették a római
kérdés előzményeit,Cavour tárgyalásait, az egyházfő számára garantált szuve-
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renitás részleteit, és a TIberis jobbparti részén a pápa számára fenntartott Leó
város, a Citta Leonina függetlenségét.

Az Egyházi Allarn határain felvonuló olasz hadtest parancsnoka, Raffaele
Cadorna tábornok szeptember 2-án kapott utasítást hadügyminiszterétól, ,hogy
az ellátás és a hadtápszolgálat milyen ütemben készüljön az Egyházi Allarn
elfoglalására és az előrenyomulásra Rómába (per marciare su Roma ed occupare
militarmente 10 Stato Pontífído).

A Castelfidardónál 1860 szeptemberében szétvert pápai hadsereget néhány
év múltán újjászervezték. Klemens August Eíckholt pápai tiszt hiteles adatai
szerint a 11705 km2_re zsugorodott Egyházi Allam hadseregének személyi állo-
mánya 1870 szeptemberében 13704 katonából állt. ,

Csendórség, gyalogos és lovas (gendarmi pontifici) 1863. Az Egyházi Allarn belső

rendjét, közbiztonságát fenntartó alakulat. Tagjait a pápai legációk magas növé
sű, erős testalkatú olasz férfiaiból válogatták.

Tüzérség, nyolc üteggel (artigleria) 996. Vegyes nemzetiségű katonákból.
Műszaki alakulatok tgenioni) 157. Vegyes nemzetiségű utász, hidász, vasúti és

híradócsapatok.
VadászZJiszláalj (cacciaton) 1174. Különleges feladatokra és terepviszonyokra

kiképzett, könnyen mozgó, csak belföldiekból, főleg rómaiakból szervezett alakulat.
Sorkatona gyalogezred (fantéria de linea) 1691. Belföldiekból szervezett, nehéz

fegyverekkel, műszakiakkal, lovassággal kiegészített, bármilyen terepen és idő

járásban bevethető alakulat.
Zuáv ezred (zuavi pontifici) 3040. A pápai hadsereg gerince. Kitúnóen képzett,

tapasztalt, mindig harcrakész haderő, az Egyházi Allarn nemzetközi serege.
Holland, belga, francia, német, spanyol, angol, olasz, portugál, sőt néger, maláj
és közel-keleti zsoldosok, akiket a pápa iránti tisztelet és hűség kovácsolt eggyé.
Tóbbségük nemesi származású, előkelő rokonságú, módos család fia, aki koráb
ban is katona volt és hazája hadseregében szolgált. Bátorságukat, csüggedést
nem ismerő vakmerőségüketellenfeleik is elismerték.

A zuáv elnevezés a Kelet-Algériában lakó, berberfajú, mohamedán vallású
nép egyik csoportjának, a zuaua törzs nevéból származik. 1~banvált ismertté,
amikor a franciák számára világossá vált, hogy az új gyarmatot, Algériát, csak
fegyveres erővel lehet biztosítani. Bertrand Oauzel tábornok, az öreg napóleoni
katona, Algéria első fókormányzója emlékezett rá, hogy annak idején a császár
is tervezte "fekete légiók" felállítását. Clauzel hozzálátott a bennszülött csapatok
kialakításához és a zuaua törzs kabiljaiból megszervezte a vörös és zöld turbá
nos első két lovas zászlóaljat. Ugyanabban az esztendőben, 1831. március 9-én
~delte el a "polgárkirály" Lajos Fülöp (a forradalom alatt nagy szerepet játszó
Egalité Fülöp orléans] herceg legidősebb fia) a csakhamar világhírűvévált ide
genlégió (La Légion Etrangere) felállítását.

Az afrikai zuáv csapatok mintájára formálódott az a minden nemzet fiait
befogadó sereg - a francia tábornok szerint "a világ legjobb katonái" - mely
az Egyházi Allam zsoldjában teljesített szolgálatot.

Római légió (Legione Romana, Légion d'Antibes) 1089. Többségében franciákból
álló gyalogezred, melyben németek és svájciak is szolgáltak. A csapat 1859-ben
alakult a dél-franciaországi Antibes-ben (Cannes és Nizza között), Felállítását és
kiképzését III. Napoleon rendelte el a legádókat fokozatosan elvesztő, katonai
erejében meggyengült Egyházi Allam megerősítésére.
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Külföldi vadászezred (carabinieri esteri) 1195. Nagy részben németekbőlálló, jól
felszerelt csapat, mely az elmúlt évtizedben a pápai állam minden csetepatéjá
ban részt vett.

Dragonyosezred (reggimento di dragoni) 567. Karddal, pisztollyal, karabéllyal
vagy szuronyos puskával felszereit, lovas harcra kiképzett alakulat. Katonáit a
Campagna lovas pásztoraiból (buttari) válogatták. Elit alakulatnak szánútott,
mert vakmerő lovaglásban nem maradtak el a magyar puszta csik6saitól ("Im
verwegenen Reiten den Tschikisch der Ungarischen Puszta wenig nachgeben"
-írta emlékezésében Eickholt pápai tüzértiszt.) Edzett, nagy állóképességűlo
vainak csak az első pár lába volt megpatkolva.

Vonatosztag (treno) 166. A hadsereg szállító szolgálata, közismert régi nevén:
trén. Ez látta el a csapatkörletek szükségleteinek szállítását, pótlását (lőszer, éle
lem, műszaki anyag, egészségügy, lófelszerelés stb). Ugyes, gyakorlott, többsé
gében olasz katonákból állt.

Helyórségi szolgálat (seroaio sedentario) 544. Harctéri szolgálatra már nem al
kalmas, idős, kiszolgált katonákból szervezett alakulat. Ezek a többségében
olasz invalidusok látták el a frontvonal mögötti könnyebb őrszolgálatot,az ir0
dai és küldönci munkát.

Egészségügyi csapat (corpo saniiario) 199. A pápai hadseregben jól felszereit és
megszervezett segélyhelyek, tábori kórházak voltak. Nagy részben külföldí or
vosok, ápolók végezték a sebesültek kötözését, ápolását és a sebészeti műtéteket.

Felderít6 csapat (squadrígtieri) 1023. A pápai hadsereg különleges alakulata, me
lyet az Egyházi Allamban felbomlott közbiztonság, a szertehosszan elterjedt
rablóvilág, a brigantaggio megfékezésére állítottak fel. A brigantik nem szegénye
ket pártoló romantikus betyárhősök.hanem kegyetlen rablók voltak. Róma köz
vetlen környékén is megjelentek, válogatás nélkül fosztották ki a tehetőseket és
a parasztokat. Embereket raboltak, váltságdíjat követeltek, és ha vonakodott
fizetni a rokonság, az elfogottnak levágott orrát-fülét-ujját küldték el sürgető

felszólításként. A vadászkatonákkal és zuávokkal megerősítettcsendőrség is te
hetetlen volt velük szemben, mert a brigantik ismerték a környék minden zugát,
rejtekútját. Előfordult, hogy tőrbe csalták és az utolsó emberig lemészárolták a
katonai csapatot.

Lanti csendőrfőhadnagy (tenenie di gendarmi) a "jó rablóból lesz a legjobb
pandúr" elgondolással kidolgozott egy felderítő tervet, melyet a római hadügy
miniszter és a rendőrfőnök elfogadott, és azonnali végrehajtását elrendelték. A
csendőrtiszt kis fegyveres kísérettel elment a Rómától 85 km-re fekvő Frosinone
tartományba, mert ez a Ciociaria pásztorvidék volt a brigantik főfészke. A kör
nyék hagyományossá vált nevét az ottani lakosok jellegzetes lábbelije, a fúzós
bocskor (ciocia) adta. Lanti főhadnagy összehívatta a közeli-távoli lakosokat és
előadta, hogy mindazok, akik segítenek, szolgálatra jelentkeznek a brigantik
elfogásában, ruhát, fegyvert, mindennapi élelmet és zsoldot kapnak. Az sem
számít, ha eddig a rablókkal cimborált vagy bűncselekménytkövetett el. Itt az
alkalom, hogy tisztes, feddhetetlen életet kezdjenek.

Az ajánlat megtette hatását, különösen a büntetlenség ígérete. Csakhamar
kétszáz eddigi megtévedt férfi jelentkezett. Néhány hetes fegyelmi oktatás és
lőgyakorlat után már bevetésre készen állt a squadriglieri különítmány, a speci
ális fürkésző, repülő csapat. Olyan öltözéket viseltek, mely egyszerű és megsze
kott: rövid, szürkéskék nadrágot, durva gyapjúszövetból varrt zekét, vörös rnel
lényt, vastag töltényövet, karabélyt, pisztolyt, a lábakon pedig a szokás szerint
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megkötött sarut vagy bocskort, a ciociát. Az új fegyveres erőt hattól huszas cso
portokban a csendőrállomások körzetébe osztották.

A "fürkéswk" legalább olyan jól ismerték a tájat, mint a rablók. Tudták a
brigantik szokásait, rejtekhelyeit, taktikáját, akárcsak Vídocq zsiványságokban
edződöttnyomoz6i. Azzal is tisztában voltak, hogyha a brigantik kezébe kerül
nek, nem számíthatnak kegyelemre. Ugyanakkor önbizalmat adott számukra a
biztos megélhetés és a törvény hivatalos, fegyveres szolgálata. Az ő segítségük
kel a csendőrök és a zuávok fél esztendő alatt felszámolták a rablóvi1ágot. A
siker és a helyreállt közbiztonság népszerűvé tette a különítményt. A többségé
ben kétes el6életű els6 fürkészök becsületén már nem eshetett folt. A növekvő

létszámú squadriglieri csapat a pápai hadsereg jól szervezett, hatékony fegyve
res erejévé vált.

Nem tartozott az Egyházi Állam hadseregéhez az a három parádés öltözetű
alakulat, mely a Szentszék katonai udvartartásában teljesített szolgálatot.

Pápai nemesi gárdll (Guardie Nobili Pontificie) 77. A pápa és a Vatikán védelmét
biztosító, 1744-ben létesült könnyűlovas csapatokból (cavaIlegieri) 1801-ben szer
vezték meg az egyházfő testörséget képező nemesi gárdát. Tagjait az Egyházi
Allamban született, legalább száz évre visszamen6en nemesi származást igazoló
férfiakból toborozták. Parancsnokukat a római arisztokráciaból a pápa jelölte ki.
Audenciákon, szertartásokon teljesítettek szolgálatot, az ő díszkíséretükben je
lent meg a pápa a nyilvánosság előtt. Szervezetileg a bíboros-államtitkár fel
ügyelete alá tartoztak. (VI. Pál lemondott a világi uralomra emlékeztetőkülsö
ségekr61 és 1968-as udvartartási reformjában feloszlatta a nemesi gárdát>.

Svájci gárdll (Guardia Svizzera Pontificia) 129. Il. Gyula pápa alapította 1505-ben,
római szolgálatuk megkezdése egybeesik az új Szent Péter bazilika alapkövének
letételével. A gárda pápa iránti hűsége, hősi küzdelme Róma kirablásakor (Sacco
di Roma 1527) és az egyházfők mellett teljesített szolgálatuk elbeszélése külön
történet. csak svájci születésű, római katolikus férfi lehet a gárda tagja. Felada
tuk évszázadok óta a pápa személyének és díszkíséretének biztosítása. Unnepi
felvonulásokon közvetlenül a nemesi gárda után következtek. Ok őriztéka pápa
palotáját, a Quirinalet, a nyaralót Castelgandolfóban, a Vatikán folyosóit, belső
külső kapuit, köztük a híres bronzkaput. Színpompás öltözékük, tradicionális
fegyvereik, felvonulási rendjük a pápai udvar látványos, él6-mozgó díszlete
volt. (A gárda az egyetlen ma is meglevő egysége a Szentszék hajdani díszala
kulatainak),

Palatinus gárdll (Guardia Palatina d'onorel 500. Fegyveres alakulat, melyet a
római önkéntesek és a városi polgárőrség összevonásából 1850-ben IX. Piusz
alapított. Feladatuk hasonló volt a másik két gárdáéhoz, de külön szolgálati
szabályzattal ők látták el Róma egész területén a városi őrszolgálatot. (VI. Pál a
Palatinus gárdát is feloszlatta).

A pápai hadsereg nyilvántartásában feltüntetett 13704 katonából mintegy
5500 külföldi, stranieri volt. A piemonti politika és az egységes Itáliát követelő

mozgalmak kezdettől fogva élesen bírálták IX. Piuszt, hogy "idegen" katonákat
toboroztat hadseregébe. Cavour óta minden nemzetközi tárgyaláson és diplo
máciai jegyzékben az idegen csapatok feloszlatását követelték, mert jelenlétük
mélyen sérti az olasz nemzeti érzést, és katonai terrorjuk megakadályozza, el
fojtja a nép szabadságvágyát.

Kétségtelen, hogy a külföldiekból szervezett egységek, elsősorban a zuáv
zsoldosok magatartása - Oausewitz szavával a courage d'esprit - meghatároz-
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ta a pápai hadsereg katonai szellemét. Felszerelésük korszerű volt: Remington
és Minie-típusú kézi lőfegyver mellett a garibaldisták ellen vívott mentanai üt
közetben (1867) jól bevált, nagy tűzgyorsaságúlegújabb francia Chassepots-pus
ka és negyven különbözö típusú ágyú.

A hadife1szerelésró1 és erkölcsi erőtől függetlenül a minihadsereg nem volt
alkalmas nagy hadműveletre.

Eseménynaptár diplomáciai jelentésekből

Az Egyházi Államban 34 országnak volt diplomáciai képviselete. Ebból15 állam
követséget és konzulátust i~ nyitott: Ausztria, Bajorország, Belgium, Bolívia, Bra
zília, Costa-Rica, Ecuador, Eszaknémet Szövetség (Poroszország), Franciaország,
Guatemala, Hollandia, Monaco, Portugália, Salvador, Szicília ( A Két Szicília).
, 19 államnak csak konzulátusa volt: Anglia, Argentína, Chile, Dánia, Egyesült

Allamok, Görögország, Mexikó, Oroszország, Peru, Spanyolország, Svájc, Svéd
ország és Norvégia, Szászország, Toscana, Tunis, Uj-Granada (Venezuelától Ko
lumbiáig és Ecuadorig terjedő, hatalmas területű spanyol kormányzóság), Uru
guay, Württemberg.

A követségek vezetőit "rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter" rang
gal akkreditálták a Szentszékhez, és a diplomáciai protokollban megelőzték a
konzulokat.

A vagyonos, művelt, arisztokrata diplomatákat a római kúria nagy megbe
csüléssel vette körül. Antonelli bíboros-államtitkár számára különösen fontosak
voltak, mert az ő révükön számtalan félhivatalos értesülést, óhajt vagy aggodal
mat tudott eljuttatni az európai korrnányokhoz., A téma lényegében mindig
ugyanaz volt, árnyalt változatokban: az Egyházi Allam szuverenitásának bizto
sítása, az elveszett legációk visszaszerzése, az olasz királyság beolvaszt6 szán
dékának megakadályozása.

A diplomaták gyakran találkoztak a pápával. Az audienciákon nemcsak p0
litikáról esett szö. IX. Piusz szerétett csevegni, szellemesen társalogni, saját em
lékeit felidézni. Szívesen mesélt dél-amerikai utazásairól, a hajózás izgalmáról,
tengeri rablókr61, a feledhetetlen huszonkét hónapról, melyet felszentelése után
négy esztendővel,mint ifjúdiplomata Chilében, Peruban töltött, a pápai nuncius
kíséretében.

Az információk bőséges forrása volt a társasági élet. A sokarcú Rómában nem
lehetett unatkozni. Az előkelő családok fogadásain megjelent minden számotte
vő személyiség, nem hiányoztak a rokonsághoz tartozó főpapok és a diploma
ták sem. A követségi, konzu1átusi alkalmazottak a köznapi életet kísérték figye
lemmel. A sajtó fontos hírforrás volt, főleg az olasz királyság szabadelvű újságai.
A diplomaták tudósítottak mindenről, ami fontos volt, vagy annak látszott. Je
lentéseik az Egyházi Allam utolsó heteinek rövid tényszerű kr6nikái.

Szeptember 2. Néhány olasz miniszter (Giovanni Lanza, Quintino Sella) Róma
azonnali elfoglalását követeli. Visconti-Venosta külügyminiszter elóbb értesíteni
és megnyerni akarja az európai hatalmakat. Egy miniszter bi.za1masan közölte
velem, hogyaminisztertanácsban elhangzott: Róma nem a tulajdonképpeni fő

városa lesz Itéliának.hanem olyan jelleget kap, mint Oroszországban Moszkva
viszonylik Szentpétervárhoz. A modern Itália fővárosa Firenze marad. (Doe
nings firenzei bajor követ Münchenbe).
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Szeptember 5. A sedani katasztrófa leírhatatlan benyomást keltett Firenzében.
A baloldali képviselők gyűlést tartottak és elhatározták, hogy Róma azonnali
megszállása ügyében az egész országban agitációt kezdenek. Tegnapelőtt kül
döttség ment a miniszterelnökhöz és előad ták, hogy Róma megszállásának kés
leltetése hazaárulás. (Lapszemle)

Szepiember 6. Róma megszállásának elhúzódása miatt türelmetlenség és ked
vetlenség tapasztalható az olasz politikusok körében. Sella pénzügyminiszter
egyik kollégája szerint, Franciaországra való tekintettel, Róma elfoglalása "ad
Kalendas Graecas", vagyis sohanapján lesz. (Brassier de St. Simon északnémet
követ Firenzéből Bismarcknak)

A poroszok győzelme lesújtotta a konzervatívokat, a forradalom felütötte fe
jét. Megkérdeztem [ules Favre külügyminisztert, hogy ebben a császárság utáni
új helyzetben Franciaország mért nem mondja fel az 1864-es szeptemberi kon
vendót, melyben Franciaország garandája meggátolta Róma elfoglalását. Favre
válasza: a szeptemberi konvenció halott, nincs mi t felmondani. A levert Fran
ciaország mért sértene meg egy tiszteletre méltó aggastyánt? (ti. a 78 éves IX.
Piuszt. Constantino Nigra párizsi olasz követ Firenzébe).

Széleskörű, heves agitáció egész Olaszországban, hogya kormányt Róma
megszállására ösztönözzék. A közvélemény szerint pár nap múlva megtörténik.
Ha a kormány késlekedik, ne lep6djék meg, hogya nemzeti szenvedély hullá
mai elsöprik. Talán még a királyi trónt is, és az Angyalvárra majd az olasz
köztársaság tűzi fel a trikolórt. (Lapszemle).

A bajorországi születésű Hermann Kanzler tábornok, a pápai hadsereg pa
rancsnoka mindig tisztelettel és szeretettel gondolOfelségére. Barátságosan
megígérte, hogy azonnal értesít, ha az olasz csapatok átlépték az Egyházi Allam
határát. (Cetto római bajor követ II. Lajos királynak Münchenbe)

Szeptember 7. Franciaország presztizsének vége. A firenzei kabinet beláthatná,
hogy itt a cselekvés ideje. ilyen alkalom többé nem kínálkozik. Ha VISCOnti-Ve
rosta külügyminiszter arra számít, hogya pápai államokban majd felkelés tör
ki a királyság érdekében, ez tévedés, mert éppen ő fosztotta meg a cselekvés
pártot minden felkelési lehet6ségt6l. E párt legjobb erőit száműzte vagy fogság
ba vetette és a római szabadelvúek küldöttségét olyan hidegen fogadta, hogy
azok minden határozottságukat elvesztették. (Lapszemle)

Szeptember 8. Rómában teljes készenlétben áll a pápai haderő. Különbözö vá
rosrészekben ágyúkat állítottak fel, a katonákat a kaszámyákban koncentrálják.
A Tevere hídjait aláaknázták. (Andrea fedőnéven bizalmas jelentés a firenzei
külügymínísztéríumba).

I. Vilmos porosz király üzenete Reimsból IX. Piusznak Rómába. A király saj
nálja, hogy Poroszország érdekeire való tekintettel nem tud a pápa segítségére
lenni. Nincs kétsége viszont afelől, hogy II. VIktor Emanuel olasz király biztosítja
a szükséges garanciákat a pápa függetlenségéhez. (Okmánytár)

(Folytatjuk)
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