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IX. Pius, az „antirisorgimento” pápája

Andrea Tornielli IX. Pius. Az utolsó királypápa. (Pio IX. l’ultimo papa re) 
című könyvét témaválasztása és megjelentetésének időzítése egyszerre te-
szi aktuális és „pikáns” olvasmánnyá. Az egységes Olaszország megszüle-
tésének százötvenedik évfordulóján, 2011-ben publikálni egy (mint kiderül) 
határozottan apologetikus életrajzot arról a pápáról, akiben hagyományosan 
az „antirisorgimento” jelképét látják – nos, ez tagadhatatlanul kihívó vállal-
kozásnak tűnhet.

Magyarországon különösen fontos felhívni a figyelmet a legújabb IX. 
Pius monográfiára, mert nálunk Giovanni Maria Mastai Ferrettiről nem áll 
az érdeklődők rendelkezésére használható monografikus feldolgozás. Szán-
tó Konrád, Gergely Jenő, Medvigy Mihály, Charles A. Coulombe és mások 
szintéziseiben természetesen esik róla szó, van pápaságáról fejezet, de a 
szükségszerű rövidséggel. Füssy Tamásnak három vaskos kötetben, ösz-
szesen csaknem ezernyolcszáz oldalon (!), 1878–1880-ban, a Szent István 
Társulat által kiadott munkája, a IX. Pius pápasága pedig olyan súlyosan 
és nyíltan elfogult a cím- és főszereplő javára, hogy már a maga korában 
is idejét múlta. (Elegendően jellemzik záró sorai: „Mint fogoly halt meg az 
egyház szabadsága védelmében. Vértanuja volt századának, mint valának 
előtte VI. és VII. Pius. Mint ezek és annyi más vértanu, ugy ő is szenvedései 
által előmozdította az egyház győzelmét, s a forradalmi pogányság levereté-
sét. Ne kételkedjünk, amiért IX. Pius oly keserű szenvedések árán küzdött, 
az győzelemre emelkedik; a mit az egyház átkával sujtott, az veszni fog!”) 

Tornielli tehát folytatja „pápa-portré” könyvsorozatát, melynek két ko-
rábbi darabját, a XII. Piust és a VI. Pált már ismertettük a Klió 2008/1., 
illetve 2010/1. számaiban. Ezúttal minden korábbinál nehezebb feladatra 
vállalkozott „rehabilitáló” szándékkal. IX. Pius ugyanis az újkor alighanem 
legtöbbet bírált és legáltalánosabban elmarasztalt pápája: Olaszországban 
mint az Egység fő ellensége, „az Alpokon túl” pedig mint a csalatkozha-
tatlanság dogmájának elrendelője és az egész modernséget elítélő Syllabus 
kibocsátója. 
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A Tornielli-mű alapvető problémája, hogy bizonytalanságban hagy afelől, 
ami a történészeket mindig is megosztotta: vajon az alapvető kérdésekben 
(olasz nemzeti egységesülés, liberalizmus, reformok, újítások stb.) túlzott 
változékonyság vagy épp ellenkezőleg: teljes rugalmatlanság, merev mara-
diság jellemezte-e „az egyház történetében legtovább uralkodó pápát” (11. 
o.). A Szent Péter trónusán 1846-tól 1878-ig, azaz harminckét évig ülő egy-
házfő Itália, Európa és a világ egyik különösen viharos, változásokkal és for-
dulatokkal teli korszakában vitte végre azokat a tetteit, melyekért az olasz 
hazafiak, szabadelvűek kezdetben a patriotizmus és a liberalizmus pártoló-
ját, később pedig elárulóját és legádázabb ellenfelét látták benne. Tornielli 
meggyőzően mutatja be, hogy a IX. Pius kezdeti „liberalizmusához” fűzött 
remények, várakozások, illúziók (92., 99., 147. o.) mind csupán egy „mítosz” 
(147., 176. o.) velejárói voltak, Mastai Ferretti soha „nem volt liberális” (137. 
o.), amit Mazzini sokkal tisztábban felismert, mint akár a Restauráció ve-
zéralakja, Metternich, akár a patrióta államférfi, Massimo d’Azeglio (137., 
154., 156. o.), Itáliáért mondott áldáskérő fohászának semmi köze sem volt 
a nemzetegyesítéshez, a függetlenségvágyhoz, a szabadságmozgalmakhoz, 
az osztrákellenességhez (164. o., vö. 147. o.). Minimális reformkészsége, 
a pápai állam alkotmányának életbeléptetése, a „lázadókkal” szembeni kö-
nyörületes enyhesége, amnesztiarendelete ellenére Mastai elejétől fogva azt 
vallotta, amit 1833-ban így fogalmazott meg egy levelében: „Gyűlölöm és 
csontjaim velejéig utálom a liberálisok gondolatait és cselekedeteit.” (128. 
o.) Még a Tornielli által egyetértően idézett meghatározás – „felvilágosult 
despotizmus” (149. o.) – is kétséges pontifikátusa nyitányára, és a felvilágo-
sultság „mítosza” végképp elenyészett a népek tavaszán, az 1848–49-es első 
függetlenségi háború, a mazziniánus Római Köztársaság során. 1848. novem-
beri eltávozásától, menekülésétől – a forradalmi Rómából Gaetába – egyenes 
út vezetett az egyesült Olaszország elutasításáig, „Olaszország megteremtői-
nek” (Giovanni Spadolini: Gli uomini che fecero l’Italia, Longanesi, Milano, 
1993) kiátkozásáig és a Non expedit bulláig, mely 1868-ban megtiltotta az 
olasz katolikusoknak (az olasz lakosság szinte száz százalékának) az olasz-
országi államéletben való részvételt, a szerepvállalást a nemzetállami politi-
kában – de az 1864-es Quanta cura enciklikához és annak kiegészítéséhez, a 
Syllabushoz is, amely a modernitást teljes egészében megbélyegezve, ítélettel 
sújtva, „tévtannak” nyilvánított a reneszánsz naturalizmustól a felvilágosult 
racionalizmuson át a liberális jogállamiságig úgyszólván minden progresszív 
„gondolatbűnt” (402–417. o.).

Tornielli apológiája – és egész életrajzi monográfiája – ott a legkevésbé 
meggyőző, ahol bizonygatni próbálja, hogy „a pápa egyáltalán nem ellenez-
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te az olasz egységet” (7., 250. o.), miközben éppen maga mutat rá, hogy an-
nak sem cavouri monarchista, sem (még kevésbé) mazziniánus-garibaldista 
republikánus útját és célját nem fogadta és nem tűrte el, sőt, még a Giober-
ti-féle „neoguelf” utópiát sem (vö. Madarász Imre: Elsőség vagy megújho-
dás? Gioberti hazatérése Rómából Torinóba in Madarász: „Kik hallgatjá-
tok szerteszórt dalokban…” Olasz klasszikusok – mai olvasók, Hungarovox, 
Budapest, 2000, 57–62. o.); valamint amikor mentegetni igyekszik a ki-
nyilvánításától mindmáig megbotránkozást keltő Syllabust mint a modern 
totalitarizmusoktól „ante litteram” óvó „prófétai” dokumentumot (297. o.), 
holott valójában a Syllabus nem a zsarnoki Leviathán-állam, hanem éppen-
séggel a szabadságjogokra alapozott liberális jogállam fölött tört pálcát. 

Az Egyházi Államnak, a pápaság világi hatalmának elvesztésére adott 
piusi válasz – az egyházon belüli, az első vatikáni zsinaton kicsúcsosodó 
abszolutisztikus centralizmus és a még Tornielli által is „szerencsétlennek” 
minősített infallibilitás-dogma, „A tradíció én vagyok, az egyház én va-
gyok!” elvének jegyében (310. o.) – sem hagyott olyan terhes-problemati-
kus örökséget az utókorra, mint a „római kérdés” (questione romana) követ-
keztében létrejött szakadás az olasz állam és a katolikus egyház között. Ám 
„a történelem leghosszabb pápaságának” ezzel a hagyatékával szembe kell 
nézni, kivált ma, amikor egyfelől Olaszország másfél századik születésnap-
jának ünneplése zajlik, másfelől pedig az olasz egységet kérlelhetetlenül 
ellenző IX. Pius 2000-beli boldoggá avatásával immár szentté avatásának 
előkészítése is megkezdődött. Andrea Tornielli korántsem elfogulatlan, szá-
mos ponton vitathatóan apologisztikus, ugyanakkor alapos, részletes, elő-
deinél (l. pl. Almo Paita: Pio IX. L’ultimo Papa Re divenuto beato, BUR, 
Milano, 2000, 140 o.) sokkal információgazdagabb (függelékében jelentős 
dokumentumokat, köztük a Syllabus teljes szövegét közreadó) könyve alig-
ha mellőzhető a IX. Pius megítéléséről fel-felizzó vitákban.
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