
A háborús képekben gyakran jelenít meg történéseket, a iu i
sokáig idegen volt művészetétől. Elveit azonban most sem adju
fel. "A cselekményfestészetben is megmarad a hangulatszerűséz"

- írja. S valóban, képein a történés harmadrangú ;jelelltőség-íí.

Alomlátó médjára haladt 'át az életen, komor, g~-akraIl déuio
nikus, de végtelenbe nyúló, tiszta álmokkal is. Ez az úlornlátás
volt lelkének hangulata, a fődolog, melyben fellelhető az örök
igazság. Ecsetjének minden vonása ezt szolgálta, komoly alkotó
módjára életét fejezve ki, s hidakat ép ítve a végesből a végtelenbe,
mely már itt a földön felködlött előtte a "határtalan horizontokou".

A "ködember" mindig egyedül volt, niíg élt. Társtalan, öröm-
telen lénye nem ismert nőt, nem ismerte az emberi szélJség 'ilF"
zetét. Megközelíthetetlen volt. 1919 április 17-én halt meg B{'l'S

ben. S halála után sem lett megközelíthetöbb.
Köd előtte, köd utána.
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Azon tűnődtem tegnap, hogy 11úvad
iJyermekei az Istennek miért neli'1
nyugszunk me.q végre s élünk boldogan
magunk helyett egymás «zeretetébent
A halált esszük s nem az életet.
Az emberiség nem esemét rnaaára.
Ezt a vi.lá.qot -is ú.gy látja csak,
aho{/y szü.lője tudta, mondta, látta.
J.lfinden marad tehát a régiIJen:
haráesolunk és mészároljuk egymást,
Ieromboiiuk, amit más épiiet:
és mindeeekrc eloáriuk: az áldás!.
I {lY lenne lsten, aki, mégsem az,
érdeke-ink védője, mint a zsoldos,
így lenne ő a bosszú isiene
s lenne hűséges a hatalmusoklcoz.

Milyen hazugsá.ll és miiuen hamis
reménykedés! Dc luinuan h.itiele ebben
s hisznek ma -is még! A 1,ilá{jof és
az I stent én is mruuimnak szcrcit em.
Ma.már tudom, hogy le kell mondani
mindenrtil, hO.IJH megm/erjiink ú.ira niindenl,
hogy az emberhez másként kiizclcbl:
nem lehet ő a föld porában itt, lenl.

és h.iszeni azt, hogy az élet csupán
m-indannHi.unk próbája, hoyy az ember
zaklatott sei-oe annyiszor telik
meg boldogtalansággal, félelemmel.
Ltuenkor mélyen elseomorod.ik,
azon. tűnődik, mint én, hOl/H miért nem
nyugszunk meg végre s éliink holdeqam
magunk helyett e.IJymás szereieiéhen,
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