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Túlzás nélkül mondhatni, hogy a föld a szerelem
minden pazarságával, változatosságával és szépségével
együtt csak igen gyönge és az emberektől gyakran eltor
zított visszfénye annak a Mennyei Szerelemnek, mely a
lelket Istenhez fűzi és amelynek lényege nem a mulan
dóság, hanem az örökkévalóság. Az Örök Szeretet karjai
közt haldokló szent Teréziát ugyanaz az Isteni tűz ernész
tette, mely lantot adott egykor a zsoltáros Dávid kezébe
és az édes kínt hordozó Szeráf testvére annak a keresztre
feszített Krisztus képét viselő Szeráfnak, mely Assisi
Szent Ferenc tagjaira elörölhetetlenül rányomta az üd
vözítő öt sebhelyét.

Bernini angyala, mely éppen megsebezni készül a
Szentanya istenszeretettől lángoló szívét, nem mythologi
ai szimbólum, de nem is vallásos rajongók képzeletálma,
hanem tényleges valóság. Szent Terézia szívét halála után
hiteles szakértők megvizsgálták és a dárdaokozta sebhe
lyeket mindkét oldalon ma is mindenki láthatja. Teljes
épségben őrzik a szivet kristályereklyetartóban a spa
nyolországi albai kolostorban. Bizonyos, hogy ilyen rend
kívül misztikus események megértését Isten még a buzgó
hívek közül is csak néhány kiválasztottnak tartja fenn,
akik külön elhivatottsággal lépik át a misztikus lelkiélet
kapuját, melyet a kiváncsi, a profán, az elbizakodott és
hitetlen soha nem nem talál. Egyes ezentek tapasztalat
útján is különösen mély bepillantást nyertek ezekbe az
égi fenoménekbe, amelyek teljes világossággal csak e
földi élet után fognak fölragyogni az igazak szeme előtt.

Ezek közé tartozott a Kármel nagy reformátora is, az elő

kelő nemesi család sarja, AviIai Terézia. Bernini már
ványcsoportja a nagy alapítónőt, akinek élete, működése

és irodalmi hagyatéka az Istentől ihletett géniusz legcso
dálatosabb és legtökéletesebb produktuma, felhőkoszorún

lebegve mutatja be, ezzel is jelezve, hogy témája a ter
mészetfölötti, az ima erejével magasan a föld fölé emel
kedő transcendentális kategóriába tartozik. A felülről

merev súllyal lezuhanó fénysávok a kegyelemsugarak
erejét jelképezik; az archaikus masszív háttérben pedig
vibráló elevenséggel bontakozik ki pazar drapériában a
főalak fehér karrarai márványból.
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Éppen elkészültünk az előírt öltözködéssel, amikor
követünk értünk küldte autó ját és inasát, hogy a Vati
kánba vigyenek bennünket. Előzékenysége folytán külön
megtisztelő fogadtatásban volt részünk, a követségbeliek
ugyanis autó jukkal az udvaron át a nagy feljáró lépcsőig

hajtathatnak. A svájci őrség parádés tisztelgése mellett vo
nultunk fel a díszes fogadótermekbe, hol a római etikett
szerint, selyemharisnyás lakájok sürgölődése közt, a szol
gálattevő kamarás, az adjutáns és az Őszentségéhez be
osztott papok készülnek az audienciára s fogadják a Va
tikánba érkezőket. Bemutatkozás után egy szomszédos
nagy terembe vezetnek bennünket. Itt gyülekeznek a fé
lig magán audienciákra előjegyzett előkelőségek, akik kö
zött angol, német, spanyol, mexikói s más fajta nemzet
van képviselve. Beosztottak hozzánk még két máltai kár
melita apácát, akik egy új alapítási engedély megszer
zése végett hagyták el örökös klauzulájukat. Végül egy
csoport lengyel katonatiszt jön, akik tábornokuk vezeté
sével óhajtanak tisztelegni a pápánál, ki egykor lengyel
nuncius volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy az egyházi
személyekkel együtt minket is elkülönítenek a többi vi
lági előkelőségtől és mind belsőbb termekbe vezetnek be
egyre közelebb a Szentatya lakosztályához. Elhagytuk a
lengyel tiszteket is, akik a szomszédos teremben sorakoz
tak és végül. egy kis külön teremben, közvetlenül a dol
gozószoba mellett egyedül maradtunk a jó kármelita nő

vérekkel. Már több, mint két órája lehettünk a Vatikán
ban, mídőn a tapéta ajtó mögül hirtelen megszólal a csen
gő a Szentatya szebájából és a kinn sürgő-forgó, piros
taláros, lilaöves vatikáni méltóságok még a katonai fe
gyelmet is megszégyenítő gyorsasággal, és alázatos igye
kezettel szaladnak be a pápához . . .

Lenn a palota udvarán éppen vált a díszőrség. Sze
mem az ablakból egy gyönyörű email órára téved (Napo
leon ajándéka) és elgondolom, hogy dacára a politikai
hatalmak egykori erőfeszítéseinek, itt egy uralkodó él,
akinek tekintélye ma is csorbíthatatlan. A római pápa
még udvartartásán sem változtatott semmit, kivéve azt,
amit saját belátása szerint is alkalmasnak vagy idősze
rűbbnek tartott. A trónok összeroppantak, a koronák sár
ba gurultak, de tört fényüknél csak annál igézetesebben
ragyog a százados tiara. És ha a megsebzett nemzetek
nem is akarnának többé az őket abroncsként összetartó
hármas koronához fordulni, mégis örökké áll a krisztusi
szó, mint szikla a viharban. "Tu es Petrus ..."
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A tökéletes szegénységben élő és az erényeket leg
nagyobb fokban gyakorló kármelita apácákat a Szentatya
egészen bizalmasan dolgozószobájában fogadta. Most már
egyedül várakoztunk; szent meghatottság járt át bennün
ket, azt kérdeztem magamtól, vajjon merem-e majd elő

hozni azt, amit kérni akarok Öszentségétől. A csengő is
mét megszólalt, az egyik selyemtaláros pap besietett és
gyors kézmozdulattal jelezte, hogy le kell térdeinünk és
a gyűrűt meg kell csókolnunk, azután eltünt. Néhány pil
lanat telt el, sietve térdre ereszkedtünk és már ott állt
előttünk XI. Pius, őszbecsavarodott hajjal, fehér selyem
ben. Egész megjelenése leírhatatlan nyugodt, a tudós ne
mes egyszerűségét a Főpásztor méltóságával egyesíti. Ál.,
dást ad és elmondja a szokásos latin szavakat, melyekben
bennfoglaltatnak rokonaink, jóbarátaink és mindazok,
akikre az áldást kiterjeszteni kívánjuk. Amikor megcsó
koltuk gyűrűjét, olasz nyelven kezdett velünk beszélni,
majd felém fordult. "Szentatya - mondottam ekkor min
den bátorságomat összeszedve, - méltóztassék nekünk
megadni egészen különleges áldását minden magyar ka
tolikus házasságra." Az utolsó két szóra a Szentatya ki
egyenesedett, egész lényét valami szemmel látható ragyo
gás töltötte be és sas tekintete, mint acélkék penge járta
át lelkemet. "Oh. igen" - mondta élénken. és látszott,
egy szívét közelről érdeklő kérdést érintettem. Majd hig
gadtan folytatta: "Igen a család ... az én atyai szívem
ott van minden újonnan kigyúló tűzhelynél." Én attól tart
va, hogy félreért, hiszen a családi élet tisztaságáért ed
dig sokat tett az Egyház, bátran és nyomatékosan azt
mondtam: "nem, nemcsak a család, - a házasság" 
magát a szentséget kívánva hangsúlyozni. A pápa egy
ideig gondolkodott, azután szelíden azt mondta: "Jól van,
hát megadom maguknak." Ünnepélyes áhitattal keresztet
vetett ránk és hosszú latin szöveg kíséretében ránk adta
különleges áldását.

Leírhatatlan hálával csókoltam meg a Szentatya gyű

rűjét. Ö szótlanul búcsúzott, és már a szomszéd terem ki
járatánál tartott, amikor nagy meglepetésünkre mégegy
szer visszafordult és finom reverenciával meghajtotta
magát felénk. Audienciánk véget ért, az ajtónál előbuk

kant a pápa kisérete, amely most már állandóan körülve
szi őt az egymást követő termekben egészen a nyilvános
audiencia teremig, amely a legutolsó állomás.

Az igazi műértő számára utolérhetetlen jelentőségű

két templom: a Santa Cecillia és a kis Santa Maria in
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Cosmedin. Az előbbi kriptájában Arnulfo di Combio ol
tára alatt Szent Cecillia pihen és itt van Maderna híres
csodaszép szobra, amely a III. században lefejezett vér
tanú szűzet elvágott nyakkal, fekve ábrázolja. A templom
a szentnek lakóházából alakult ki; a századok folyamán
többször átépítették, legutóbb 1899-1901-ben restaurál
ták Rampolla bíboros költségén. Az épület egy része alatt
antik építkezés maradványait találni. A tribunában ócska
mozaikok vannak, a jobboldali hajóból pedig bejárat nyí
lik a Szent fürdőszobájába, hol a pogányoknak nem sike
rült őt forró gőzzel kivégezni. Átsiettünk a Santa Maria
in Cosmedin-be, útközben elhaladtunk a gyönyörű kis ke
rek Vesta templom mellett, mely harminc karcsú korin
thusi oszlopával olyan, mint valami csodálatosan finom
empire doboz.

A Santa Maria in Cosmedin egy Herkules templom
fundamentumain épült. Előcsarnokában áll a neve
zetes Bocca della Verita, egy hatalmas kerek márvány
tömb, amelyen egy félelmetesen nagy nyitott száj, egy
orr és két szemüreg van primitiven kifaragva. Középkori
felfogás szerint, a rómaiak eskütételnél ebbe a kőszájba

tették bele kezüket, amely valóban olyan szuggesztív, hogy
a hamisan esküdő ember könnyen elhihette, hogy a Bocca
della Verita menten leharapja kezét. A többszörösen át
épített és restaurált templom lapos fateteje húsz, külön
böző helyről előkerült más-más antik oszlopon nyugszik.

A Villa Borghese gyönyörű, tágas, igazi római palota,
melynek belsejében van a Museo Borghese, a világ leg
nevezetesebb műremekeivel, mint például Tizian híres
festménye: "Az égi és földi szerelem." Ennél az annyi
száz példányban közkézen forgó alkotásnál nyilvánul meg
legjobban a másolatok és reprodukciók tehetetlensége: a
kép úgy tűnik fel a szemlélőnek, mintha most látná elő

ször, mert a legsikerültebb kópiák is mérhetetlen távol
ságban maradnak az eredetitől.

A földszintet fehér szobrok sokasága népesíti be, az
első Canova Vénusza, Borghese Paulina hercegnő, Napo
leon nővére, odébb Borghese V. Pál pápa szakállas szobra
Berninitől. S amerre csak nézünk, Lorenzo Bernini vésője

alatt barokk elegánciával és elevenséggel támad fel az
antik Hellas klasszikus művészete. Itt az alvilág istene,
mint diadalmas öreg kéjenc magasra emeli Proserpinát,
amott az acélos izmú ifjú Dávid harapja össze ajkát az el
szánt akarat arckifejezésével. De a Museo Borghese leg
szebb szobrászati remeke mégis csak az Apollo és Daphne
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marad. Az Apollo üldözései elől menekvő nympha babér
fává változik és ez a mythologiai téma kitűnő alkalmat ad
arra, hogy Bernini bemutassa mesteri plasztikai tudását.
Mint változik át a sietéstől még vibráló gyönyörű női test
élettelen fatörzzsé s mint hajt ki a kétségbeesetten föl
emelt karok végén a friss lombozat, az külön tanulmányo
zást érdemel. Apollo költői alakját üde férfiasság jellem
zi, graciozitása inkább barokk angyalra, mint görög is
tenre emlékeztet.

A Forumhoz mégegyszer visszamegyünk, százados
kövei között túl gyorsan múlik az utazó ideje és joggal
írigyelheti azokat a főpapokat és mecénásokat, akik az al
konyat idején napi délutáni sétájuk után megállhatnak itt
kocsi jukkal és régiségszeretetüket újabbnál újabb felfede
zésekkel táplálhatják. Mi is elmerengtünk a zsidók feletti
diadalt ábrázoló Tituskapun, a gyönyörű Konstantin dia
dalíven és az egész Fórumon átvonuló, most már teljesen
kiszabadított Via Sacrán, az egykori nagy ünnepségek fő

utcáján, melyen előkerült a Nero császár korából való kö
vezet. Jobb- és baloldalán több antik kutat találtak. Az
érdekes Konstantin Bazilikán kívül figyelmünket legjobb
ban a Vesta papnők palotája ragadja meg: ez majdnem
teljesen épségben maradt, bár az udvaron a ciszternákat
restaurálni kellett. A papnők, akik az ősi ritus szerint
csak esővízzel mosakodhattak, ezekben fogták fel a vizet.
Hiába szerettük volna megállítani az időt az örök vá
rosban, . . . búcsúzni kellett. Valahol messze megszólalt
Angelusra az estharang; a nap lehanyatlott, és a távolban
égbemeredő sötét ciprusok fölé s a kőormok oldalára ró
zsaszínű árnyakat festett. Megcsillant a sok arany a palo
tákon és a modern Róma felett a napsugárban, egy rep
kénnyel befutott kerítés mögött a magasban felragyogott
az imperiumi aranysas, a háttérben pedig sötét fekete ke
reszt bontakozott ki... Ó, Szeretet I Te aranysas, ki a
kereszténység véréből táplálkozol, miért nem vagy talál
ható a földön másképen, csak keresztre szegezetten? Ta
lán azért, hogy annál szabadabban szárnyalhass a mennyei
égbolt alkonyt nem ismerő azúrján !

Kolossváryné Darámli Ella.

Folytat juk.
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