
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.
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