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Madarász Imre

Szerelmes vers Rómához
Kabdebó Tamás Róma-amor című költeményének laudációja

Róma nem egy város, hanem „a” Város, az egyetlen, amelyet nagybetűvel szoktak írni, latinul Urbsnak, az 
egyedüli, melynek díszítő jelzője az „örök”. Róma többszörösen szent város: egytemes vallási („kathólikosz”), 
európai kulturális (művészeti, irodalmi, filozófiai)  és olasz, nemzeti értelemben, s mint ilyen himnikus hangvé-
telre csábít. Kabdebó Tamás mégsem himnuszt írt hozzá, hanem inkább szerelmes verset. Szerelmes vallomást 
egy városhoz, helyesebben „a” Városhoz, Rómának Rómáról. S miként a szerelem, miként a vallomás, miként a 
líra maga, ez a vers is személyes.

De hiszen megmondta Georg Simmel, hogy Róma, csodálatos tükörként, oda zarándokló önmagunknak, 
(a versnek már első sora „vándort” említ), a lényegét mutatja meg, „lényünk tulajdonképpeni magvát.” Miként 
Simmel filozofikus városportréjában, a magyar költő Róma-versében is „a sokféleség egysége”, „ Róma teljes egy-
séggé összekapcsolódó elemei” jelennek meg: az antik-pogány Róma (a légió, a centúrió, a Forum) a keresztény 
Róma, (a pontifexek, a Laterán, az angyalvár, a Vatikán, a Santo Stefano Rtondó templom, IX. Pius pápa), a „har-
madik Róma”, az egységes Olaszország fővárosa és jelképe (Garibaldi lovasszobra) a magyar olasz kapcsolatok 
centruma (Beatrix királyné, Bakócz Tamás érsek, Lászai János kanonok, a Római Magyar Akadémia a Palazzó 
Falconieriben), mindez abban az élményszerű harmóniában, amellyé a történelem folyamatosságának minden-
ütt jelenlévő emlékei állnak össze.

Róma, mint az európai indentitás, az európai humanitás és humanizmus fő jelképe tűnik itt elő, a „klasszikus 
ország” szíve, ahogyan Goethe nevezte – az a Goethe, akinek Római elégiái eredetiben is megszólalnak az utolsó 
részletben. „Itália és az északi ember” találkozásának szimbólumaként, amiképpen Ferdinandy Mihály nevez-
te. Kabdebó Tamás a rómaiság megkövetelte fennköltséget és pátoszt realista, naturalista és humoros motívu-
mokkal ellenpontozza: a vándort az Urbsban egy csacsifogaton kocogó, fogatlan dinnyeárus fogadja, majd egy 
„kolbász-szagú tolvaj szajha” lopja meg, a sors öntudatlan eszközeként „kényszerítve maradásra”, Dózsa tüzes 
trónja a pecsenyesütésre „rímel”, az égi ámor (mely visszafelé olvasva az isteni Róma) nagyon is földi-erotikus 
kalandban testesül meg, a szó szoros érelmében.

De nincs mit tenni: Rómában végül mindig a fenséges, a magasztos diadalmaskodik, a megújuló öröklét, a 
Prohászka Lajos emlegette „örök megújhodás” a túlvilági és evilági halhatatlanság. „…az orom hátán a rom szün-
telen alakulását láttam; / rádöbbentem: Rómában nincsen penész / mert újrasarjadva minden mindenre épül 
/ és ez a föltöltődés a történelem.” Lászai János főesperes síremlékén olvasható a Santo Stefano Rotondóben: 
„Róma volt és marad mindannyiunk közös hazája” (Roma est patria omnium fuitque.) Ilyen – egyetemes – érte-
lemben Kabdebó Tamás Rómához írt szerelmes verse hazafias költemény is.


