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AZ ÖRÖK RÓMA
Dante képzelő és ábrázoló erejére volna szükség, hogy lelki sze
meinkkel meglássuk azt a szörnyü rombolást és pusztítást, Ílzt a
halálorditást és lelki megrendülést, amely li Rómára lesujtott légi
támadások nyomán keletkezett az örök városban. A szűkszavú tu
dósításokból két szívbe markoló kép maradt meg nyomasztó és
egyben felemelő emlékként a lelkünkben. Az egyik kép a bomba
eső elől menekült római lakosságót ábrázolja, amint a Szent Péter
templom oszlopsora alatt keres menedéket, ott tölti éjszakáít. A'L
oszlopsor alá menekültek az anyák beléjük kapaszkodó halálra
rémült gyermekikkel, itt tanyáznak a szüleiket elvesztett gyerme
kek. A Szent Péter-templom oszlopsorának új lakói olyanok, mint
a templomtoronyban fészkelő madarak, vagy a jeruzsálemi temp
lom híres bibliai galambjai, amelyekre csak az Isten vigyáz és az
Isten táplál. Látjuk lelki szemünk előtt azokat a sátorokat, ame
lyeket Olaszország minden részéből Rómába menekülő emberek
állítottak fel a Szent Péter-templom terén, hogy legalább puszta
létüket megmentsék.

Megvalósult tehát Carducci, a nagy olasz költő egyik
vizíonárius erejű versének legendája, amelyben egy kis falusi
templomról ir, amely egyedül maradt meg épen a középkori pol
gárháború pusztító viharában és amelynek szárnyai alá menekült

. a távoli környék lakossága. Ez a templom, mint minden templom,
Carducci szerint "Patria, casa, tomba", vagyis haza, ház és sir
egyformán. Ma a Vatikán jelenti a hajléktalanok hazáját, házát és
ha adódik, akár a sírját is. A Vatikán az utolsó védett kikötő,

amelyben még nem tört be a véres vizek árja, ahol a hit árbocait
még nem törte össze az orkán vad ereje, ahol reménység horgonya
még biztos talajra talál.

Ez a lélekbemarkoló kép a Szent Péter-templom oszlopsorai
alatt hajlékra talált bombakárosultakról, a Vatikán város falai
alatt létesült sátortáborról több mint könyörtelen valóság. Ebben
mélységes szimbólum is rejlik, mert valljuk meg őszintén, nem
csak Róma hajléktalanjai, nemcsak az olasz városok menekültjei
keresnek menedékhelyet, azilumot a Vatikán-városban, hanem
lélekben sok millíóan zarándokolnak el a háború szorongattatásai,
reménytelenségei, rettegései és baljós várakozásai közül a szent
apostolok sírja fölé emelt Bazilika oszlopcsarnokába. A háború le
zárta ugyan a zarándokutakat az örök város felé, de lélekben még
sohasem indult el olyan nagy tömegű zarándok csapat Róma felé
vezető utakon, mint napjainkban. Sok riadt és kétségbeesett lélek
tekint szorongva a Vatikán város felé, amelynek lelke ma olyan,
mint a véres seuronyou megpihenő fehér békegalamb. Nemcsak
emberek, de egész nemzetek, nemcsak katolikusok, de protestán
sok, sőt nem keresztények is lélekben a Szent Péter-téren verik
fel sátrukat abban a reményben, hogy igy megmenekülnek attól,
hogy az apokalipszis megvadult lovasai halálra gázolják őket. Az
egyre emelkedő és dagadó vérözönben, amely új és új területeket,
városokat, falvakat, embercsoportokat lep el és ragad magával,
Szent Péter hajója úgy tűnik fel a fuldokló emberiség számára,
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mint Noé bárkája, amely egyedül maradt fenn elpusztíthatatlanuI
a mélységek felett, a pusztító vizek hátán._

A másik kép, amely drámaiságával lenyűgözi a lelket Róma
romjai között, De profundist imádkozó Szentatyát ábrázolja. Soha
még nem láttuk ilyen nagynak, hatalmasnak az alakját, mint ami
kor összeroskdva, könnyes szemmel jár a romok között. Soha még
nem férkőzött a szívünkhöz annyira a hangja, mint amikor a De
profundist zokogják remegő ajkai. A ragyogó pápai trónon sem
imponálóbb, térdrekényszerítőbb fehérruhás alakja, mint a törme
lék ek, a vakolat, a por és romok között, ahol körülveszi a békéért
esdeklő, jajveszékelő, síró római hívők tömege. A szerencsétlen
ségben, a balsorsban érezzük meg leginkább, bogya legnagyobb
földi jó, a legenyhítőbb balzsam a test és lélek sebeire a szülői

szeretet. Igy érezhette meg Róma népe, hogy katasztr6fájának órái
ban sehonnan sem árad feléje akkora szeretet, együttérzés, segíteni
akarás, mint püspökatyjának szívéből, aki maga is Romano di
Roma, r6mai származású. És szimbolikus értelme van ennek a
képnek is, mert úgy érezzük, hogy nemcsak a r6mai hívők veszik
körül vérző szívvel, könnyes szemmel békéért esdeklő kiáltások
kal, segitséget rimánkodó kezekkel XII. Pius pápát, hanem a há
ború látal összerombolt világ népei is hasonló módon sereglenek a
Szentatya köré. úgy, mint a rómaiak, a világ összes nemzetei tőle

várják, hogy megfékezi a háború megvadult lovasainak eszeveszett
száguldását, tőle várja az egész világ, hogy egyszer mégis csak vé
dőgátat emel a vérfolyam elszabadult áradásának, gyermekek,
asszonyok lemészárolásának, mindannak a kegyetlenségnek, em
bertelenségnek, amely ezt a háborút kíséri.

Valamennyien érezzük, hogy amikor a pápa a de profundis
komor szavaival fordult a r6mai tömegsírok között az egek Urá
hoz, akkor nemcsak a római tömegsirok mélységéből kiáltott fel
megkinzott lelke a magasságok felé, hanem az egész emberiség
örvényének mélységéből és nemcsak a r6mai halottakért imádko
zott, hanem mindazokért az ártatlanokért, akik ebben a háborúban
elpusztultak és még elpusztulni fognak.

A világtörténelem freskósorozatának legmegrázóbb jelentét
fogja ábrázolni Róma romjai között a De profundist imádkozó XII.
Pius pápa. Ennél a képnél megrázóbb erejű talán csak Michel
Angelo Utolsó ítélete.

A Vatikán a sarkaiból kifordult világnak egyetlen nyugodt,
fix pontja, a viharkorbácsolta tengerek kimondhatatlan csillaga,
az egyetlen obszervatórium, amelynek mérő- és jelző műszereit a
földrengés nem mozdította ki és nem rongalta meg. Rádi6ja az
egyetlen adóállomás, amely a pártatlanság, az emberiesség, a sze
retet tiszta hangjait sugározza, melynek adását nem tudják meg
zavarni a gyűlöletnek bármily nagy energiával dolgozó zavaró
állomásai. Ezért a Vigilia főszerkesztőjének felkérésére ezentúl
mínden számban e rovatban közvetíteni fogjuk a Vatikán e tiszta
hangját, hogy olvasóink vigasztalást és lelki megerősítést nyerje
nek az élet súlyos óráiban, amelynek nem egyszer valóságos sira
lomházi órák, egyben biztos útbaigazolással is szelgáljanak a té
velygések hínárjai és ördőgcézárai között.

Parragi György
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