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Bajtai András

Néri Szent Fülöp sírjánál

A tűzzel kezdődött. A gondviselés elkóborolt lángjaival, 
amelyek most is bevilágítják a Chiesa Nuova falait, 
benne a gyöngyházfényű kápolnával és a forró síremlékkel. 
Sola caritas, csak a szeretet számít, hirdeti a megboldogult 
képmása, pedig lehetett volna belőle is kereskedő, alkimista, 
mégis lemondott az aranyról. Nem akart csodákat tenni. 
Huszonéves, huncut fejjel indult a katakombákba pünkösd 
napján, hogy alámerüljön a legbensőbb csarnok vizében, 
és egyetlen ima elég volt neki, hogy szélesre tárja a kapukat.

Kevesen látták: sovány teste összepréselődött az áhítattól, 
amikor az isteni tűzcsóva a mellkasába csapódott. „Hagyd 
abba, túl sok ez”, szakadtak fel megperzselt ajkai közül 
a szavak, egy ideig mégis állta a lángokat, mint mártíromsága 
idején Girolamo Savonarola, akit sosem avattak szentté. 
Aztán teste a földre zuhant, és szíve megnagyobbodott, 
és két bordája eltörött fölötte, kifelé domborodott. 
Akik ott voltak, azt mondták, elrongyolódott ruhájában 
felegyenesedett, akár a fénylő kereszt, és sugárzó arccal kifelé

indult a mélységből a belső imádság hangjait követve. Így 
lépkedett a sírok között, és amikor a felszínre ért, meghallotta, 
„Róma a te Indiád”, majd kiszórta zsebéből a hit megbarnult 
morzsáit. „Megtetted, zord Halál, a legnagyobbat,” állok most 
az oltára előtt, és izzó mellkasára teszem a kezem. Az öröm 
misszionáriusa, aki nem utazta be a világot, Róma második 
apostola, a hitehagyottak őrzője, az utcagyerekek és elsorvadt 
testű öregek hóbortos angyala, aki az áldott tisztaságba mártotta 
az éhezők és örömlányok lelkét, veled együtt suttogom:

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak 
egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.” Bolondos 
öregember, látlak, bogánccsal a kezedben, félig borotváltan 
ugrándozol a téren, sikátorok oltalmazó szentje, önfeledten táncolsz 
a körmenetben, de középkori szívünk megértette-e, amit 
az örökös elragadtatásból üzentél? Hallom a hangodat, templom 
a templomban, kezedben a kiolthatatlan fáklyával vezetsz bennünket, 
te, aki legyőzted a nagy plagizátort, az Úr elszabadult majmát, 
te, aki nem féltél a haláltól, mert tudtad, Isten jó, követlek a fénybe.


