
gányok, a vízfakasztás csodájára összegyűlő katonák már a hét
köznap józan szürkés fényében közelebb állanak hozzánk.

A templom szószéke Kovács Margit remeke, az ő eredeti
csipkés-virágos kerámia stílusában. Párisias kifinomultság, bi
zanci stilizálás és némi újszerűen ható idegenség, az archaiz
mus és a modernség keveréke teszik egész egyénivé művésze

tét. Mintha a szószék fínom posztópuha hamuszínű alapjára
Gizella királyné hímzett koronázó palástja lenne ráterítve, Az
evangelisták messzenéző szemű portréi mellett a köpenye
gek, glóriák díszítése olyan gazdag és szabadon csapongó, hogy
a japán vázák, bizanci mozaikok legszebb ornamentikájával
felveszik a versenyt. Képzeljük csak el a sápadt Szent Lukács
fehér arcát, panaszos kék szemével, tollrajzvonásokhoz hasonló
hajfürtjeivel s fekete glóriával, amelyen rózsaszín virágok
nyilnak! vagy a fiatal János apostol arcát, szőke hajával, ezer
színű köpenyében. Az evangelisták is, a szárnyas bika, a búza
kék szemű oroszlán, a csipkeszárnyú angyal, a pompázatos
tollakkal borított sas csupa Iínom színakkord. Az evangelisták
nevének betűi aranysárga mézeskalácsok virágzó ágakkal.

A komáromi templom belsejének dekorálása még nincsen
készen. Még sok művész találhat munkát, akár évtizedeken át
is, de a kezdet oly elsőrangú, oly művészi, hogyha hangadásá
hoz alkalmazkodik a folytatás, a további gazdagítás és díszítés,
akkor igazán csodájára járhatnak a komáromi templomnak
magyarok és külföldiek egyaránt. R. Szörédi Ilona.

ATM~ASZ DALCSEV: I M A
Nem is tudom s nem láttam, merre ment el

a sok-sok muló év fejem felett,
de addig még nem éltem óh Uristen,
ne hagyj rutul pusztulni engemet.

Ez összetett és csürtcsavart világból
vezess az áldott szimplaság felé,
hogy pénzemet boldog mosollyal szórjam
az első kérő kolduskéz elé.

Engedd, hogy minden tárgynak úgy örüljek,
mint ártatlan s alig serdült gyerek,
ki télidőn nyitott szájába gyüjti
az égből hulló első pelyheket.

Taníts meg, hogyegyszerűen beszéljek,
a néppel, mint az ártatlan gyerek ...
Nagy Istenem, taníts meg egyszer újra
úgy élni, mint a többi emberek.

Boiklie» Dimo fordítása.

VIGILIA 399


