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Húsz lépésre a kolostortól, a Mayr-ház
ban, volt egy kis órásüzlet; valami
javítás-ügyben ide léptem be, s meg
láttam egy fiatalembert, amint éppen
névtáblát vésett. Szemrontó munka le
hetett, fölemelte fejét és hosszan rám
nézett. Persze barna csuhában voltam,
hajkoszorúval, jeruzsálemi szandálban.
Gyönyörű, vizsgáló dióbarna szeme

\rolt, barna, hullámos haja, hosszú, vé
kony nyaka s rendkívül finom, fehér
bőre. Fehér munkaköpenyben ült, gör
nyedten. Olyan volt, míntha Gulácsy
álmodta volna. Pillantása nem volt
egyenes és merev, mínt Picasso önarc
képén látható, hanem villanásszerű,

mintha fényképezne, és melegen érdek
lődő. Onarcképe, mely könyvtárpolca
alatt függ, mesterien őrzi ezt a pillan
tást.

Valahogy megszólítottam félénk
voltam, ő meg zárkózott, komoly -, s
összebarátkoztunk. Gyakran benéztem
hozzá a boltba; néha nem volt ott, ap
ja ilyenkor azt mondta: "most lépe
meg". No, ezek, úgy látszik, székelyek.

Lassan megérlelődött az elhatározás,
hogy bejárjon hozzánk, s tanítgasson raj
zolni, festeni. Jóságos priorom volt ak
koriban, aki nem bánta, ha fiatal szer
zetesei "mással" is foglalkoznak Istenen
kívül, mert hát azt állandóan úgysem
lehet, s akkor kész a nyugtalanság. So
kan zenét tanultak közülünk. én olaj
ban mázoltam; de Miklós "visszavágott"
a szénrajzra.

"Rajzosan" - ezt sokszor mondta.
"Látod, milyen szép rajzos." Az ebéd
lőben - étvágygerjesztésül - volt egy
szép, érett, elefántcsontszínű koponyánk,
azt hoztam el órára. s raizolgattam; ké
sőbb meg fiatal szerzetestársaim ültek
modellt. Csak ezután nézett rá úgyne
vezett olajfestményeimre, és akkor kez
dődött el a varázslat.

Elővette Kis Teréz képemet, nézeget
te, majd szerényen megszólalt: "Kelle
metlen a háttere." Fogta az ecsetet, ke
vert és átfestette az egészet. Az alak
elkezdett mozgolódni. Az archoz alig
nyúlt; hanem az imára .összetett keze
ket egy-két ecsetvonással kiigazította:
azok elkezdtek ragyogni. Teljesen új kép
keletkezett. a szent élni kezdett. így
ment a munka a korrigálásánál ; ecsetje
nyomán élni kezdtek a különben silány,
dilettáns képek.

Hogyan csinálta mindezt, szinte ész
revétlen? Titok volt, megfoghatatlan.

*
Megjegyzem, akkor már ismertem

egyes dolgait.
Valamelyik bolt kirakatában láttam

meg egyszer Miklós plakátját : két an
gyal úszott szemben egymással a leve
gőben, rendkívül egyszerűen ábrázolt rö
püléssel; mintha azt mondta volna a
tusrajz: ezt így kell és nem lehet más
képpen. Ennek mérete kicsi volt, leg
feljebb középnagyságú, a fiatal művész

nyilván nem szerette a nagyzoló formá
tumot. Azóta is sok remekművet emlí
tett nekem és ujjával jelezte: ennyi az
egész, ilyen kisméretű az egész.
Később egy domboritását is láttam a

temetőben: a márványra erősített bronz
lap férfit ábrázolt, amint mélyen meg
hajolva egy cserép virágot helyez le a
földre - a sírra -; szintén egyszerű,

szinte merev mozdulattal.
Ez fogott meg Miklósban : a köntör

falazás nélküli, egyenes szókímondás és a
nemes arányérzék.

Magabiztos volt. Nem láttam kétel
kedni, habozni, ha már egyszer kezébe
vette a széndarabkát vagy az ecsetét.
Mintha gondolkodás nélkül gondolko
dott volna; mint belső forrásból, buzog
tak elő véleményei, megfigyelései, ri
posztjai. O aztán valóban nem volt lép
csőházi ember.

*
Említettem a temetőben látott Bor

sos-síremléket. Voltaképpen én nem
tudtam, hogy Miklós - az én szemem
ben "a festő", a "fiatal művész", akinek
értékéről még nem sokan tudtak - idő

közben átváltott a szobrászatra. Váltig
sajnálern az Arnóba hordott vásznakat,
s hogy festészetének azóta mostohaapja
lett - de hát ő tudja.

így, amikor megkérdeztem tőle, tud
na-e valakit ajánlani, aki igazán szépen
megcsinálná a templomunk számára Li
sieux-i Teréz és Páduai Szent Antal
szobrát: .

- Itt vagyok én - felelte.
- Te? Hiszen festő vagy? Hogyan

vállalnád a szobrokat?
- Bízd csak rám. - Hangjában a

legcsekélyebb magakeltetés vagy sze
rénytelenség sem volt.
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A megbízást megkapta, noha nem
könnyen, mert voltak ellenségei a va
rosban - de ez nála nem sokat számí
tott. A kertnek is vannak ellenségei,
mégis virul. .

Templomunk egyike volt a kevés, iga
zán szép barokk templomoknak, kismé
retű, puritán, ovális alakú; régi karme
lita testvér építette. Miután műemlék

nek nyilvánították, ki kellett cserélni két
szokványos, giccses szobrát, melyek ki
ríttak a környezetből.

Miklós Németországból hozatott ke
ményfából faragta meg a nem nagymé
retű, de monumentálisnak ható szent
szobrokat. Úgy volt, hogy natúrpácban,
vagyis színtelenül maradnak; később

mégis aranyozást, majd olajfestést kér
tek a páterek, s Miklós ellenkezés nél
kül, komoly szelídséggel, mindenbe be
lement. O gyakorolta, amit nekünk, szer
zeteseknek írtak elő: a szent közömbös
séget, Végül is gyönyörűen megcsinálta
a viasszal vegyített és tompított átfes
tést olajjal. Azóta sem láttam olyan ke
zet, mint Kis Teréz szobráé volt.

Az Álmos utcában készültek a szob
rok ; Miklósnak a szuterénben volt egy
kis műterme, alighanem garázsnak in
dult helyiségben. Bolond lettem volna,
ha nem látogatom meg gyakran, s né
zem, hogyan kopácsol. Már házas em
ber volt akkor. A boltozatos kapubejá
rat mindkét oldalán grafikák függtek.
borsosi szűkszavúsággal; bent a nagyobb
szobában szép fekete zongora, a kiseb
bikben egyszerűen az ablakra dobott
halászháló, mint függöny. Előbújt Tü
csök, a kedves fekete tacskó, "aki" kí
naiul is értett; ha Miklós egytagú, cs
vel fűszerezett szavakat mondott neki,
félrefordította fejét és fél fülét megbil
lentette.

A szőke Buba igazi grande dame volt
már akkor, magatervezte ruhában, mint
modern várúrnő, számomra a női tö
kéletesség netovábbjának tűnt fel. Nők

társaságában, mint fiatal szerzetes, fél
szeg és feszélyezett voltam, a Bubáéban
sohasem.

A püspök szeritelő pálcikával megál
dotta a szobrokat, utána nagy ebéd volt.

Egyszer csak Miklós oldalbabök: .- Nézz
arra. - Szembe velünk ült a Dunántúl
akkoriban egyik leghíresebb népszónoka,
aki az ünnepi beszédet tartotta: - Nezd
meg az arcát. - Jobban odanéztem; a
bőre egyenletes, tiszta halvanylila volt.
Chagall zöld arcú rabbija, lilában. 
Látod, a természetben a hihetetlen is
előfordul. Csontváry teljesen realista
festő volt, legvalószínűtlenebb színei
ben is.

Sajnos, a szobrok mégsem maradhat
tak meg az oltáron. Ma bármelyik temp
lom büszkeségel volnának, akkor azon
ban még nem tudták megbecsülni őket

- ahogyan az újszerű értékkel mín
dig lenni szokott. Azóta csak a jó Istr-n
tudja, mi lett velük.

*
A háborús évek sodrában eltűnt sze

mem elől a fiatal művész; mintha egy
szer láttam volna még biciklije mellett,
vastag fehér pulóverben, menni vala
honnan valahová. Pár szót váltottunk.

De hát bennem élt alakja, izgalmas
tehetsége, mint nagy ígéret. Természe
tes lett volna, hogy vallásosságáról. vi
lágnézetéről. vagy ilyesmiről bővebbet

tudjak; de azokról ő sohasem beszélt,
én pedig sohasem kérdeztem. Komoly,
szerény volt, dolgozott és hitt magában.

Mindenesetre olyannak tűnt fel, mint
aki valami tudás birtokában van, mint
akinek a dolgok "megnyilatkoztak." Vér
beli rnűvésznek, aki minőségileg más,
mint az akaró, a futó vagy az ügyes
kedő ember.

Megint természetes, hogy hozzám a
Biblia nyelve áll legközelebb, ha vala
mit meg kell magyarázni, vagy legalább
is megközelíteni. Ezért jut eszembe, va
lahányszor barátomra gondolok:

"Sokan vannak a hivatalosak, de ke
vesen a választottak." (Máté 20, 16)

"Ezért nem az számít, aki ültet, sem
az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a
növekedést adja." (I. Kor 3, 7)

SZEDO LASZLÚ

Ez a hűséges férfiú, aki nlinden cselekedetében teljességgel alávetette magát
Istennek, fogadalom és fölajánlás által kital·tó könyörgésekkel magát és országát
Isten Anyjának, az örökkön Szűz Máriának oltalma alá helyezte, akinek tisztelete
és dicsősége olyan híres a magya1'ok közt, hogy mennybe1)itelének ünnepét saját
net'enek hozzátevése nélkül nyelvükön csak Királyasszony Napjának mondják.

Szent István nagyobb legendája
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