
  

A BOLDOG PORTÁS

Ha Sansepolcro, akkor persze, hogy 
Krisztus száll ki a sírból, ez a város neve 
is, meg ez a Piero della Francesca- kép 
is, ijesztő, nagy pillanat, szegény őrzők 
pont lemaradnak róla, mert alszanak. 
De van Sansepolcrónak egy kis szentje, 
nem is szent, csak boldog Ranieri Ra -
sini, ferences szerzetes, koldus és por-
tás. Hihetetlen dolgokat cselekedett, 
például  embereket  is  föltámasztott,  
ami mégis csak valami, még a szentek 
között is. Sassetta festette a szárnyas 
oltárt boldog Ranieri csodás életéről, 
amit aztán szertehordtak a világban, 
van része New Yorkban is, Berlinben 
és Párizsban. Itt éppen a szegényeket 

szabadítja ki a börtönből az ősz, kopasz, 
vézna ember, ha jól sejtem, már halála 
után, azért nincs lába, csak lelke, fel-
hőben végződő felsőtest. Az emberek 
meg szaladnak szerteszét, mert ilyenek 
vagyunk: várjuk a csodát, aztán, ha 
be következik, jobb szeretnénk inkább 
va  lahol másutt lenni, ahol a kétszer  
kettő négy.

  

ISTEN EMBERE

Ma  valószínűleg  ő  a  legnépszerűbb  
szent Itáliában. Ha ugyan ő van a ké  - 
pen, mert azért ez nagyon naiv művé-
szet. De mintha ferences öltözetben vol  - 
na, kopasz és szakállas, szóval munka-
hipotézisként fogadjuk el, hogy Padre 

Pio az, a palermói falon. 2002 óta szent, 
de voltaképpen nehéz megmondani, 
hogy miért. Úgy értem, kézzelfogható 
dolgok nem maradtak utána, nem írt 
nagy teológiai alapvetéseket, nem ala-
pított szerzetesrendet, nem utazott el 
emberevőket téríteni. Az biztos, hogy 
szegénységben élt, mert láttam, hogy 
milyen személyes holmik maradtak utá - 
na. Egy öltözet ruha, négy fásli, amivel 
bekötötte a kezét-lábát, egy kitaposott 
szandál, két villanykörte. A villanykör-
téken meg is lepődtem, micsoda felhal-
mozás. Ja, és a cella falán véges-végig 
polcok, a polcokon levelek, amelyeket 
neki írtak, amelyekre mind személye-
sen válaszolt. Isten embere az emberek 
embere, ami nagy kiszúrás.

78 Artanzix
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VÉSZ IDEJÉN

Azt mindig tudtam, hogy Szent Mihály 
épp visszateszi a kardját a hüvelyé be, 
mert ez a jó hír: vége a járványnak. Nagy 
Szent Gergely pápa ült a trónon 590-ben, 
amikor pestisjárvány volt Rómában,  
és a pápa épp az ellentétét tette annak, 
amit mostanában javasolnak: misézett 
és körmeneteket vezetett, hogy végre 
elmúljon a vész. És egy nap meglátta 
Szent Mihályt,  aki megtörölte véres 
kardját és visszalökte a helyébe. Röpke 
és bő 1100 év múltán állítottak szob-
rot a jelenésnek, és elég botor módon 
mindig azt hittem, hogy Bernini volt a 
tervező, pedig ő akkor már rég nem volt 
az élők sorában. De ha az ember egyszer 
rendesen belenézett volna az angyal ar-
cába, tudhatta volna: ilyen arcot, fejet, 
hajat Bernini nem álmodott. A szobrász 
neve Peter Anton von Verschaffelt, a 
magam részéről egyetlen más szobrát 
nem ismerem, de mit tesz a jó elhelyezés. 
Von Verschaffelt olyan, mint az egyslá-
geres karácsonyi zeneszerzők.

  

ŐSÖK

Ők persze nem szentek, miért is lenné-
nek azok, amikor mindent ők rontottak 
el a gyümölcsevéssel. De azért az ember 
mégis nagy tisztelettel gondol rájuk, ha 
egyáltalán gondol rájuk, mert, ugye, mé  - 
gis leginkább csak nyelvemlékek, „miü 

isëmüköt Ádámot, ës aduttȧ valá neki 
pȧrȧdicsumot hȧzoá”. Ez is naiv művé-
szet, de nem abban az értelemben. Csak-
hogy olyan jólelkű volt az elefántcsont 
ismeretlen faragója, hogy meg sem for-
dultak a fejében a 21. századi éretlen ka -
jánok, akik azt mondják majd, láttam 
apánkat pisilni. Nem is pisil, az csak a 
növény, amely eltakarja az eltakarandót.
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