
RAPCSÁNYI LÁSZLÓ

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

Coriolano Ponza di San Martino gróf, az olasz király rendkívüli megbízottja,
titkára kíséretében 1870. szeptember 9-én különvonattal érkezett Rómába.
Solvyns firenzei belga követ már az előző napon jelentette d'Anethan külügy
miniszternek Brüsszelbe, hogya titkár, Guiccioli márki, a római rendőrfőnök,

Pio Capranica unokaöccse.
Ponza diplomáciai megbizatásának nemcsak a titulusa volt »rendkívüli«

straordinario. Küldetése az olaszkirály és a kormányzat utolsó kísérlete Firenze
és Róma, Itália és az Egyházi Allam döntésre érett viszonyának rendezésére.
A döntés olasz részről voltaképpen már megtörtént. Visconti Venosta külügy
miniszter a francia-porosz háború utolsó szakaszában, még Sedan előtt, kör
levélben értesítette az európai kormányokat, hogya pápai provinciák és Róma
megszállása elhatározott dolog, chose deciée.

Ilyen körülmények között Ponza feladata az volt, hogy átadja a pápának a
király levelét és azt az okiratot, melyben a minisztertanács kilenc cikkelybe fog- .
lalta az egyházfő számára felajánlott garanciákat. "Gróf úr, igyekezzék a Szent
atyát meggyőzni arról, hogy a jelen pillanat az Egyház és a pápaság jövőjét.

tekintve igen komoly" - írta külön utasításában Giovanni Lanza miniszterelnök.

Agaranciák

A pápa elé terjesztett javaslat megegyezett azzal a memorandummal, melyet ál
európai kormányok már korábban megkaptak és tudomásul vettek.

1. A pápa (Il Sommo Pontefice) megtartja fejedelmi méltóságát, sérthetetlen
ségét, továbbá a szokás által kialakult előjogait a királlyal és más fejedelmek
kel kapcsolatban.

Elismerik a római egyház bíborosainak a hercegi címét (tiiolo di Principe) és
az ezzel járó tiszteletet.

2. A Leó-város (La Cíttá Leonina) a pápa teljes joghatósága és felségjoga
(savranita) alatt marad. .

3. Az olasz kormány a saját területén biztosítja
al a pápa szabad összeköttetését az államokkal, a papsággal és az idegen

népekkel, . .
bl a külhatalmaknál működő pápai nunciusok és legátusok, valamint éi,

Szentszékhez delegált külföldi képviselők diplomáciai sérthetetlenségét (ini-
munita diplomatica). .

4. A kormány kötelezi magát, hogy valamennyi Rómában múködő egyházi,
intézmény, hivatal, testület és azok igazgatása megmarad, de polgári és bűn

tető ügyekben joghatóságukat nem ismeri el.
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5. A kormány kötelezettséget vállal, hogy különadó kivetése nélkül sértet
lenül meghagyja az összes egyházi vagyont, melynek jövedelme a Rómában
vagy a Leó-városban székhellyel rendelkező tisztségeket. hivatalokat, testüle
teket, intézeteket és egyházi intézményeket illeti.

A kormány nem avatkozik be a római intézmények belső rendszabályaiba.
6. A püspökök és papok egyházmegyéikben és a plébániákon, a királyság egész

terilletén a konnány beavatkozása nélkül gyakorolhalják lelki szolgálatukat.
7. Ofelsége (Sua Maesta) az egyház javára lemond kegyúri jogairól, Róma

kisebb-nagyobb egyházi javadalmairól.
8. Az olasz kormány rendszeres és érinthetetlen adományt (dotazione fissa

ed intangibile) állapít meg a Szentszék és a bíbornoki kollégium számára, és
ennek értéke nem kevesebb, mint amennyit az Egyházi Allam költségvetése
jelenleg megállapított. ,

9. A kormány meghagyja az Egyházi Allam olasz polgári és katonai alkal
mazottainak jelenlegi rangját, fizetését, nyugdíját, szolgálati rangidejét.

A király levele

"Szentatya, fiúi szeretettel, katolikus hittel, királyi hűséggel, olasz érzelemmel
fordulok újólag, mint korábban is tettem, Szentséged szívéhez" - ezzel a híres
sé vált mondattal kezdődött az uralkodó szeptember 8-án, Firenzében keltezett
sajátkezű levele.

A világ legnyájasabb ultimátuma.
Hivatkozik a külső veszélyre, a kozmopolita forradalmi pártra (il partito

rivoluzione cosmopolita), mely utolsó csapásra készül a monarchia és a pápaság
ellen (uliime offese alla Monarchia ed al Papaio). Reméli, hogy az egyházfő meg
értéssel fogadja katolikus királyi kötelezettségéből fakadó felelős rendelkezé
seit, és vérontá? nélkül megóvhatja a Szentszék sérthetetlenségét és Olaszor
szágot, "mely Onnek is hazája" (che epure vostra patria). Kéri a pápát, hogy
szabaduljon meg idegen csapataitól, mert azok jelenléte váltja ki a folytonos
belső forrongást, és hallgassa meg ezen irat átadóját, Ponza di San Martino
grófot, "kit kormányom megfelelő utasításokkal ellátott".

ElőszörAntonelli

Fogadja-e a pápa az olasz kormány megbízottját?
Ponza személye mellett szólt, hogy korábban, Cavour belügyminisztereként

sem tekintették egyházellenes politikusnak. 1864-ben ellenezte a francia
olasz szeptemberi konvenciót, és a fivére, Alessandro, jezsuita páter volt, a
római Mondragone kollégium rektora.

A kuria kialakult rendje szerint az egyházfőhöz csak Antonelli bíboros ál
lamtitkár útján lehetett bejutni, Ponza megérkezése napján találkozott a Szent
szék külpolitikáját irányító főpappal, és este héttől kilenc óráig tárgyaltak.
Megbeszélésük lényegét még a~ap dialógus formában rögzítette Allessandro
Franchi, a Rendkívüli Egyházi Ugyek (Affari Ecclesiastici Straordinari) titkársá
gának munkatársa. A három év múlva bíborossá kreált Franchi megőrizte a
feljegyzést de csak halála (1878) után egy évtizeddel vált ismertté. A La Voce
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della Verita és a Civíltá Cattolica hasábjain közzétett szöveg alapján árnyal
tabbá válik Ponza jelentése.

Antonelli nemcsak a megszokott, évtizedek óta ismételt vallási indokok
alapján tiltakozott a pápa világi hatalmát, Szent Péter örökségét támadó,
ugyancsak megszokott érvek ellen. Tapasztalt politikus volt, tudta, hogy Pon
za küldetése és a király levele "ultima ratio", Megpróbált jogpolitikai kérdé
sekkel időt nyerni. Mi a biztosítéka annak, hogy a most felajánlott garanciákat
egy következő kormány vagy egy új, más összetétélű parlament is garantálja?

Ponza meghallgatta Antonellit de nem mondott mást, mint amire különle
ges megbizatása felhatalmazta. Bizalmat kért a királyi kormány iránt, nyomaté
kosan hangsúlyozva, hogya Pápai állam és Róma megszállása elkerülhetetlen.

Antonelli és Ponza találkozójáról Cetto, római bajor követ késöbb külön
információt is kapott a bíboros államtitkártól. "Megkérdeztem San Martinó
grófot, hogy egyáltalán milyen jogon akarja Itália lerohanni az Egyházi Alla
mot. Erre Ő, teljes nyugalommal így válaszolt: most nem jogról van szó, Tel
jesítjük a nemzet akaratát".

[ervoise, angol helyettes megbízott azt említi a londoni külügyminiszté
riumba küldött tájékoztatásában, hogy Antonelli államtitkár "poli~ai orv
gyilkosságnak" (political assasinatian) minősítette az olasz királyság eljárását.

Nincs válaszút

Másnap, szeptember lD-én délelőtt 11 órakor IX. Piusz a dolgozószobájában
fogadta Ponza grófot. Apápa karosszékében ült, jó hangulatban volt és szívélyes
beszélgetésbe kezdett. Erdeklődött Ponza családja és egészsége felől, többször
emlegette Alessandro jezsuita pátert, a gróf fivérét, és csevegett minden másról,
csak arról nem, hogy egyáltalán miért van itt a királyi küldött.

Ponza, felhasználva egy kis szünetet, néhány magyarázó szóval átadta II.
Viktor Emmanuel levelét. Az egyházfő közönyösen átvette, felbontotta és arc
mozdulat nélkül elolvasta. "Szép szavak, csúnya tettek" - mondta csendesen.
"Haszontalan minden szó, egyszerűbb lett volna azt írni, hogy meg akarnak
fosztani az államomtól" .'ponza szerette volna kifejteni, hogy a kormány miért
kényszerül az Egyházi Allam és Róma megszállására, de a pápa félbeszakí
totta. Csípős szavait, álláspontját, keserűségét Ponza jelentéséből. nyilatkoza
taiból és Antonelli kiszivárogtatott hírei nyomán ismerhetjük meg.

Felindulásában fehérre meszelt sírokhoz hasonlította ellenségeit, mint Jézus
a farizeusokat, de válaszát csak szinezte az evangéliumi példázat. Határozot
tan visszautasította államának elrablását. Erről nincs mit tárgyalni, még akkor
sem, ha kénytelen engedni az erőszaknak, de az igazságtalanságot soha nem
ismeri el. Ponza közbeszólására, hogy az ellenállás véráldozatokat követel
majd, a pápa azt válaszolta: "Ha egy tolvaj az on házába tör, és a vele vívott
küzdelemben on megsérül, ki a vétkes?". A gróf ezt úgy értelmezte, hogy IX.
Piusz csak látszólagos ellenállásra gondol. "Azt reméltem, úgy érnek véget
napjaim, hogy nem kell majd elszámolnom a rám bízott terület elvesztéséről."
Az olasz kormány téved, amikor úgy véli, hogy Róma megszállásával feltar
tóztatja a republikánusokat. Kikiáltják majd a köztársaságot és a király is el
veszti trónját. "Nem vagyok sem próféta, sem prófétának fia, de azt mondom:
Onök nem fognak belépni Rómába!"
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Az audiencia után Ponza részletes jelentést küldött Lanza miniszterelnök
nek éJz eredménytelen tárgyalásról. A Szentatya törvénytelennek tekinti a Pá
pai Allam és Róma megszállását. "A tény végül is ez: a pápai kormány hiva
talos előzetes értesítést kapott, hogy csapataink bevonulnak. Minden lehető

séget megkíséreltem, hogyelkerüljük ezt a harcot". Megemlítette még, hogy
kapcsolatba került néhány hazafival, akik azt mondták, hogya pápai csapa
tok, különösen a zuávok, komolyellenállásra készülnek, akkor is, ha ellenkező

parancsot kapnak.
.. A gróf arra gondolt, hogy kivárja az eseményeket, és a városban marad.
Otvenezer líra hitelt akart nyitni a római Spada éa Flamini bankháznál, de
erre nem került sor, mert sürgősen hazarendelték.

IX. Piusz a Ponzától átvett ultimátumtól függetlenül nem változtatta meg a
programját. Még aznap délután a Terme di Diocleziano előtti téren (ma Piazza
della Repubblica, a Termini pályaudvar közelében) felavatta a nevét viselő

közkutat. Helyszíni tudósítók szerint az üdvözlő közönség előtt is megismé
telte: az olaszok nem jönnek be Rómába, majd mosolyogva hozzátette, hogy
ez a nézete nem tartozik a pápai csalhatatlansághoz.

Róma a rendőrségi jelentések szerint is nyugodt, az akciópárt röpcédulái
nem sok figyelmet keltenek. "Rómaiak, ne harcolja tok testvéreitek, a hős olasz
hadsereg ellen! Eljen II. Viktor Emmanuel, éljen Róma, Itália fővárosa!" A két
főváros diplomata körei a várható eseményeket fontolgatják, szóba kerül a
republikánus forradalmi mozgolódás is. Talán az efeletti aggodalom késztette
Kübeck osztrák követet, hogy jelentse Bécsnek: Veleneéból kapott értesülés
szerint az agitátor Kossuth három-négy napot a városban töltött. Ugy látszik,
hogy utazásának célja csak az volt, hogy megnézze Velencét, melyet eddig
nem ismert.

Másnap, szeptember ll-én Ponza di San Martino kézhez vette a pápa vá
laszlevelét, és azonnal indult vissza Firenzébe.

.Ponza de San Martino gróftól átvettem Felséged hozzám intézett levelét,
de ez nem méltó egy fiú szeretetéhez, ki katolikus hitével és királyi hűségével
büszkélkedik. Nem bocsátkozom a levél részleteibe. nehogy felújítsam fájdal
mamat, melyet első olvasásakor éreztem. Aldom az Istent, ki megengedte,
hogy Felséged megkeserítse utolsó napjaimat. Egyébként sem a követeléseket
nem fogadhatom el, sem a levélben foglalt elvekhez nem alkalmazkodhatom.
Istenhez fordulok ismét, az O kezébe helyezem ügyemet, mely egészen az
Ové. Imádkozom, hogy Felségednek sok kegyelmet nyújtson, óvja meg Ont a
veszélyektől és részesítse irgalmában, melyre szüksége van."

Aznap ,este az olasz hadsereg első egységei megkezdték bevonulásukat az
Egyházi Allamba. Orte határváros állomásfőnöke20 órakor jelentette Rómába,
hogy az ellenség megszállta a Tevere hídját és néhány foglyot ejtett. A pápai
csendőrök rövid lövöldözés után visszavonultak.

Róma védői

A pápai parancsnokságot nem lepte meg a királyi csapatok támadása. A fenye
getett Egyházi Allam az elmúlt négy esztendőben folyamatosan újjászervezte
védelmi erőit. A főparancsnok, Hermann Kanzler tábornok negyvenhárom éves,
jól képzett, tapasztalt, hivatásos katona volt. Kalsruhéban végezte a katonaisko-

504



lát, huszonhárom- évesen lépett a Szentszék szolgálatába. Harcolt az osztrákok,
a piemontiak, a garibaldisták ellen, harminchét éves korában tábomokká lépett
elő. 1865-től a pápai hadsereg főparancsnoka. Intelligens, lovagias katonatiszt, a
korabeli Róma megbecsült, jellegzetes személyisége. A pápai zászlóra fogadott
húségét soha nem tagadta meg.

A hírek és az állandó készenlét felfűtötte a csapatok harci kedvét. Kanzler
tábornok is keményeIlenálIásra gondolt, de nem a tartományi városokban,
hanem Rómában. Haditervét a legtapasztaltabb főtisztekből szervezett védel
mi bizottsággal alakította ki.

A falakon belüli, mintegy 48 km2 területű Rómát 25 km-es védelmi gyűrű
vette körül. Ebből körülbelül 18 km-t tett ki a Tiberis mindkét oldalán húzódó
történelmi városfal. Az évszázadok során annyiszor ostromlott és megerősí

tett, 12-15m magas építmény megszabta a pápai csapatok arcvonalát. Homok
zsákokkal, támaszpárkánnyallátták el a fal koronája mögötti védőfolyosót és
a kiemelkedő bástyákat, hogy a védelem számára kedvező, magas kílövöhe
lyet biztosítsanak. A széles, vaskos fal belseje részben teljesen töltött volt, rész
ben boltíves tereket foglalt magába, melyet a frontszakasz katonái pihenésre
vagy hadianyag raktározásra használhattak.

A város valamennyi kapuját nehéz lett volna védelmezni, ezért hatot befa
laztak, magas földhalommal elzártak. Bezárt kapuk a Tiberis bal partján: Porta
S. Lorenzo, Porta Maggiore, Porta S. Sebastiano, Porta S. Paolo. Jobb parton:
Porta S. Pancrazio és a Porta CavalIegieri, melynek emlékét napjainkban egy
lépcsős feljáró őrzi a Szent Péter tér baloldali kolonádja mögött.

Róma, 1870
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Számítottak arra, hogy a túlerőben lévő olasz sereg nagy hatású ágyúi lövik
majd a városfalat, de a behatolást a kapukon át keresik. Ezért a jobb parton a
Porta Angelica és a Porta Portese, a bal parton a Porta S. Giovanni, Porta Pia,
Porta Salaria és a Porta del Popolo belső oldalán védőárkot ástak, derékszögű
földsáncokat, mellvédeket emeltek. A mögéjük telepített közepes lövegek, kü
Iönbözö úrméretú és röppályájú tarackok, mozsarak, aknavétők oldal- és
szembetúzzel tudták védeni a kaput. Hasonlóan jártak el a Tre Archi nyílásá
nál, ahol a vasút belépett Rómába.

A város déli részének védelmére lövegállásokat helyeztek el az Aventinuson
és a Cestius piramis feletti cseréphegyen, a Monte Testaccion, és a Tiberis
mentén. Hajóhidat építettek a jobb parti Ripa Grande és a bal parti Lungote
vere Aventino között. A folyót fegyveres őrhajók, két naszád és egy ágyús
gőzhajó ellenőrizte. A hidakat lezárták.

A legjelentősebb tűzerőt képviselő negyven ágyút a kapuk, magaslatok, a
vasút és a folyópart védelmére osztották el. A 134 közepes lövegból 50 jutott
a városkapukhoz, 44 az Angyalvárba, 20 az Aventinusra, a többi 20 más kije
lölt helyre. Giovanni Zappi tábornok a tüzérség felügyelőjea Porta del Popolo
oldalazó védelmére a Monte Pincio sétányán, a ciprus- és babérfák közé is
lövegállást telepített. Emiatt IX. Piusz rosszallását fejezte ki, mert nyugtalanítja
a polgárokat.

A tizenháromezres pápai védőseregbólnyolcezer katona került az arcvonal
ba. A többi képezte a tartalékot, a segédszolgálatot és a pápa, a Vatikán köz
vetlen védelmét. A haditerv Rómát négy zónára, minden zónát két szektorra
osztott. Mai, részletes várostérképen olvasóink is követhetik a vezérkar elgon
dolását.

1. védelmi zóna a Tiberis jobb parti területe.
1. szektor: a Porta Portesetől a Porta S. Pancrazioig, körülbelül 2 km. Hazai

vadászzázlóajl.
2. szektor: a Porta S. Pancraziótól az Angyalvárig, körülbelül 5 km. Belföldi

sorkatonaság.
Tartalék: egy század zuáv az Angyalvárban.
2. védelmi zóna a Tiberis bal partján.
1. szektor: a vágóhídtól a Porta Salariáig. 4 km. Zuáv csapat.
2. szektor: a Porta Salariától a Porta Piaig. 1 km. Zuáv csapat.
Tartalék: zuávok, csendörök. dragonyosok a Piazza del Popolon.
3. védelmi zóna a Porta Piatól a Porta S. Giovanniig.
1. szektor: Porta Piatól a Porta Maggioreig. 3 km. Zuáv csapatok, külföldi

vadászok, dragonyosok, gyalogság.
2. szektor: a Porta Maggioretól a Porta S. Giovanni in Lateraniig. 2 km.

Zuávok, külföldi vadászok, Athanase de Charette ezredes parancsnoksága
alatt.

Tartalék: külföldi vadászok, tüzérek, csendörök. dragonyosok a Termini té
ren.

4. védelmi zóna a S. Giovanni in Lateranotól a Monte Testaccio érintésével a
Tiberisig.

1. szektor: a Porta S. Giovannitól az aventinusi Sangallo bástyáig. Körülbe
lül 5 km. Zuáv csapatok, külföldi vadászok.

2. szektor: a Sangallo bástyától a Tiberisig. 3 km. Római légió, vadász
zászlóajl, csendörök.
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Tartalék: a Santa Balbina templom alatti Caracalla fürdőknél.

Mindegyik védelmi szektorban volt segélyszolgálat, hadtáp és múszaki
egység. A Capitoliumon (Campidoglio) egy század külföldi vadász és csendőr

alakulat, a Forumon csendőrség. A vasútállomáson, a hidaknál, a Tiberis
hosszában és a gázgyárnál csendőrség. A Vatikánban a Palatinus gárda, a
svájci gárda, önkéntesek és dragonyosok.

A hadsereg-főparancsnokság a Piazza Colormán és a Piazza di Montecito
rion volt. Itt állomásozott a központi tartalék: három zuáv század, egy tüzér
üteg, egy csendörosztag. egy dragonyos csapat, valamint a múszaki és hadtáp
egység. Itt működött a jól felszetelt tábori kórház is.

A főparancsnokságot távíró kötötte össze a Szent Péter bazilika, a Santa
Maria Maggiore és a San Giovanni in Laterano tornyaiban elhelyezett távcsö
ves megfigyelő szolgálattal.

Cadoma elindul

Az Egyházi Állam és Róma ellen vonuló IV. olasz hadtest főparancsnoka, az
ötvenöt éves gróf Raffaele Cadoma altábornagy (tenente generale) tapasztalt ka
tona és hithű katolikus volt. 1848-ban harcolt az osztrákok ellen, 1849-ben az
algériai hadműveletekben becsületrendet kapott, részt vett az 1854-55-ös krími
háborúban. (Fia, Luigi Cadoma volt 1914-ben az olasz vezérkar főnöke, és az I.
világháborúban az olasz hadüzenettől kezdve huszonkilenc hónapon át vezette
az olasz hadsereget).

A firenzei hadügyminisztérium adatai szerint az öt hadosztályból álló lY.
olasz hadtest létszáma, fegyveres ereje a pápai sereg négyszerese volt. A tech
nikailag jól felszerel t hadműveleti egységet 52 982 katona, 7351 ló vagy öszvér
és 114 nagy hatású ágyú alkotta.

A hadművelet megindításának időpontjátaz olasz kormány parancsban kö
zölte az altábornaggyal, meghatározva, hogya hadtest szeptember ll-e vasár
nap este, és ]2-e hétfő hajnal között, de legkésőbb 12-én 5.30 órakor lépje át
az Egyházi Allam határát.

Orte állomásfőnökeszeptember ll-én este 8 órakor jelentette a pápai főpa

rancsnokságnak az olasz előőrs megjelenését. Másfél óra múlva a királyi csa
patok megszállták a Rómától 90 km-re fekvő határvárost. A hírt követőeneste
10 órakor, Antonelli bíboros államtitkár körlevélben értesítette a Szentszékhez
akkreditált követeket, hogy "abban az esetben, ha az olasz csapatok belépnek
az Orök Városba" a Szentatya azt szeretné, hogy a diplomáciai testület köz
vetlenül (immédiatemenú személye mellett lenne. Ez volt az első eset, hogya
kuria hivatalosan is számításba vette a reális helyzetet.

Cadorna szeptember 12-én proklamációt adott ki: a királyi hadsereg nem
ellenségként vonul be a provínciákba, hanem közös hazájuk belső és külsö
rendjének megvédésére. Raeli olasz igazságügy-miniszter körlevélben intette
mérsékletre Itália püspökeit. A klérus szabadon végezheti vallási tevékenysé
gét de az állami rendelkezések, hatóságok vagy intézmények ellen fellépőket,

a "köznyugalom megzavaróit" a törvény szigorával büntetik.

(Folytatjuk)
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