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LAPOK NEMESLAMPÉRTH JÓZSEF ÉLETÉBŐL

Nemes Lampérth József századeleji festöművészünk (1891-1924) működése

fennmaradt munkái alapján nagyjából tíz évre (1912-1922) tehető. Ezt a tíz évet
a történelem viharai szántják végig, amelyek személyes sorsát is érzékenyen érintik.
A világháború kitörése szólítja haza Párizsból, bevonul katonának s a galíciai'
frontra osztják be, ahol kétszer is megsebesül, két lába elfagy, orrát srapnell
találat éri. 1915 tavaszán állomáshelyén, Kaposvárott ápolják, ez év őszén, az
újabb sebesü1ést követően, Budapestre szállítják. A frontszolgálat súlyos hónapjai
idegzetét is kikezdik. Ennek ellenére legérettebb olajfestményei ezekből az évek
ből, 1916/1917-ből származnak. 1919-ben az Uitz Béla vezetése alatt álló Proletár
Képzőművészeti Műhely festészeti szakosztályának tanára. A Kommün bukása
után Berlinbe emigrál, majd a kinti kiállítási anyagból vásárló svéd mecénása
meghívására Stockholmba utazik. Innen tér haza roncsolt idegzettel 1921 elején,
s barátai közbenjárására az angyalföldi elmegyógyintézetben talált menedéket.

Rövid életének - míndössze 33 évet élt - egyik izgalmas fejezete az 1914-es
esztendő. Az év elejét még Párizsban tölti, ahol számos remek tusrajzot és akvarellt
készít, szeptemberben meghal édesanyja, akihez különleges vonzalommal kötődött,

s nyomban ezt .követően a katonai behívó Kapósvárra szólítja, ahol az év utolsó
hónapjaiban katonai kiképzésben részesül. December közepéri indítják útnak szá
zadát az északi frontra. Az alább közreadott három levél Nemes Lampérth ekkori
életébe, lelkivilágába ad betekintést, végső fokon a zseniális művész karak
terének és művészetének megértéséhez nyújt további támpontokat. Kenczler
Hugó, a tízes évek jónevű művészettörténésze, a Lyka Károly szerkesztette Művé
szet egyik 1912-es számában írt tanulmányában, amelyet Lampérth József első

nyomtatásban megjelent tusrajza illusztrál, joggal hangsúlyozza "a művészek

fennmaradt iratainak, önvallomásaínak eléggé meg nem becsülhető" forráSlértékét
a formai kutatásoknál, illetve - ahogy ő mondja - a "stilus-megállapítási kí
sérletnél".

Az első levelet Nemes Lampérth Párizsból írta 1914. március 4-i dátummal
Majovszky Pálhoz, a közoktatásügyi minísztéríum művészetí osztálya vezetőjéhez;

a másodikát Kaposvárról 1914. szeptember 12-i keltezéssel Kolozsvárott élő nővé
réhez, Etelkához és sógorához, Németh Istvánhoz. A harmadik voltaképpen nem
levél, hanem önmaga számára írt vallomás, amelyet Kaposvárott 1914. december
2-án vetett papírra "Párizsi hangulatok" címmel s iratai között haláláig magánál
tartott.

Az utóbbival áll összefüggésben Wilde János barátjához, a későbbi Johannes
Wildéhez, a londoni egyetem Courtauld Institute of Art igazgatójához írt levelei
nek néhány sora, amely a fenti vallomás ismeretében fokozott [eletőséget nyer.
A Wilde Jánoshoz címzett 1914. október 12-i levélben ezt olvassuk: ..Bizony itt
(ti. Kaposvárott) nem olyan változatos és kedves az élet, mínt volt Párizsban ...
Végtelenűl örülök, hogy még a nagy bál előtt kint lógtam, elég hosszú ideig, Pá
rizs szentelt terein és boulvarde-jain. Amik most mind életre kelnek bennem újra."
December 8-án, egy héttel a fenti vallomás rögzítése után, így ír barátjának: "Én
még egy cseppet sem törődtem bele a katonaéletbe. Valami más szívódott fel az
Idegeimbe - már régen -, és azé rninden érzésem. Én -nemigen törtetek a tiszti
kardbojt felé, és remélhetőleg el sem érem. Minden érzésem és az erőim összes
sége, az mind a Múzsáé, mert én azzal jegyeztem el magamat örökre. Sokszor
gondolok Párizsra, és sokszor képzelem magamat Párizs csodaszép templomai alá."
A világháború pokla megtépázza ugyan ezeket a hamvas érzéseket, de később an
nál elemibb erővel. gyötrelmesebb hévvel törnek fel belőle.

Hogy mit nyújtott Párizs Lampérthnak lélekben, élményszerűen, a "Párizsi
hangjilatok" alapján könnyen el tudjuk képzelni. A harctérre indulás előtt két
héttel néhány. még Párizsból hozott képeslap, megcsodált mestereínek (Leonardo,
Dürer, Rembrandt) munkáiról készült néhány reprodukció elégséges ahhoz. hogy
az ott töltött egy év emlékeit. tömény hanzulattá sűrítetten. egy csapásra felidézze
benne. Párizs ekkor már jó ideje a magyar művészek Mekkája, s művészí életé
nek. tekintélves és látvánvos múltjának tetemes része volt abban, hogy festé
szetünk élvonalát képviselő művészeink, éppen ezekben az években, a megmere-
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vedés jeleit mutató nagybányai örökségen túllépve egy olyan festészet kialakí
tásán munkálkodnak, amely az egyéni eltérések és a felvett : hatások ellenére
szarnos közös vonást mutat.

Nemes Lampérth ennek a számos szállal Párizshoz kötődö s mégis önálló jszí
nézetű fejlődésnek rendkívül szenzibilis grafikáivalés olajképeivel egyik legak
tívabb képviselője. Az a fajta művész, aki életének belső és külső történéseire
magas érzelmi hőfokon színben, vonalban - formában reagált, s aki ilyen módon
a művészetet élete szerves részének. tekihtette. Ön vallomása, amely egy eredendően

naiv és fogékony lelkületre enged következtetni, s hellyel-közzel az akkori évek
ma már modorosnak tűnő szemléletrnódjához és szóhasználatához tapad, végső

fokon művészete megértéséhez vezet közelebb. Az "érzés", "hangulat", "beleérzés"
fogalmának súlya, tartalma volt, hitelüket csak a következő évtizedek ronthatták
le. s ennek a német és francia forrásból táplálkozó élményfilozófiának a tízes
években a hazai művészetí irodalomban is értékes képviselői (Lyka Károly, Kencz
ler Hugó, Varjas Sándor) akadtak.

Ami a festő párizsi útját illeti, azt a két kortársát érdemes elsősorban meg
hallgatni, akik vele nagyjából egyidőben jártak kinn először a francia fővárosban,

I akiket Nemes Lampérthhoz baráti szálak fűztek: Kmetty Jánost és Ferenczy
Bénít. Illetékesebb krónikások ők, mint a húszas évek óvatos kritikusai, akik a
kiemelkedő egyéni teljesítmények elhallgatásával a feledés homályába igyekezték
burkolni a tízes évek maradandó teljesítményeit. Jellemző tény, hogy aKUT ter
vezett Nemes Lampérth kiállítására, amely a művész avaritgarde szerepét
méltán reprezentálhatta volna, nem került sor. Az értelmiségi közvéleményt be
folyásoló Elek Artúr is így ír 1922-ben Kmetty János művészetét ismertetve: "Az
a rettenetes nyughatatlanság, ami a háborút megelőző esztendőkben a vesztét érző

emberiséget kínozta, szertelenebbnél szertelenebb körekvésekben keresett meg
nyugvást. Aki fiatal művész abban a bomlott korszakban vetődött ki útjának ele
jére, mint megriadt gyermek a vihartól zengő erdőben botorkált; hol ebbe, hol
abba a hangba fogódzott, és ígyekezett vele magát biztos földre kírántaní."

Kmetty azt írja magáról 1922-ben, hogy a "tanulási vágy" vitte őt Párizsba.
"Mindent igyekeztem megérteni (ti. még idehaza), azonban tudtam, hogy eliga
zodni csak önmagamtól lehet ... Pálizs mint tömkeleg fogott meg először, de fel
ismertem a helyzetet, s a tömkelegben eligazító fonalat találtam. Hónapokig jár
tam a múzeumokat egész nap, mígnern lassan eligazodtam, megláthattam Párizst
és a művészetét. Megnéztem mindent, amit csak látni lehetett, s egyebet se tettem,
csak néztem, hogy valóban lássak, és lassan megláttam a fonalat a legrégibb rnű

vészetektől a legújabbig." Ferenczy Béní fél évszázad távlatából emlékezik vissza
első párizsi útjaira. Az élmények heve ezalatt elcsitult, de a különböző magánisko
lák szorgalmas látogatása, részletes leírásuk azt mutatja, hogy őt is elsősorban a "ta
nulási vágy" ösztönözte. Mentora sem igen volt, ,,~árizsban meglehetősen egyedül
éltem" - írja. Ami pedig a legmaradandóbb élményt jelentette számára, az nem
a remekmúvekben gazdag múzeumok tanulmányozása, hanem - a középkori ka
tedrálisáról híres Chartres: "Ha párizsi élményeimet úgy nézem, mi hatott rám
leginkább, mi volt a tanulság, amit onnan hoztam, úgy azt kell mondanom, hogy
Chartres."

A két művész emlékeinek és Nemes Lampérth vallomásának egybevetése
arra enged következtetni, hogy az utóbbit ugyanolyan indítékok vezették Párizsba,
s odakinn hasonló életet is élt. A kortársi visszaemlékezések arról is tudósítanak,
hogy nemcsak a Szajnát, a két part fölött átívelő hidakat festette szenvedélyesen,
hanem a középkori katedrálisokat, sőt a Loire-menti kastélyokat is. Majovszky
Pálhoz írt köszönőlevele azt mutatja, hogy tanulmányútjához, különleges tehetsé
gének elismeréseként s anyagi helyzetére való tekintettel, minísztéríumí támo
gatásban részesült. "Zilált konstrukciójú helyzetét", amennyiben a kitétel anya
giakra vonatkozott, a testvérek kisebb-nagyobb összegek kiküldésével igyekeztek
fokozottabban enyhíteni. Párizsi aktrajzai arra vallanak, hogy magánakadémiára
vagy esti iskolába járt ő is, sőt a család emlékei között számon tartja, hogy erős

fizikumú ember lévén, a professzionista bokszolás divat jának is hódolt, akárcsak
- amint Ferenczy Bénítől tudjuk - Galimberti Sándor. (Egyik 1920-as kusza
levelét így írja alá: "Boxeur Peintre d'Artiste".)

Az édesanya haláláról és temetéséről beszámoló levél egyik legszemélyesebb
hangú írása. A végzetes baleset, a halálos kimenetelű érszakadás1914 augusz-
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tusában történt Visegrádon, ahová az asszony kenyéradó gazdáít, egy miniszteri
tanácsos családját a nyaralásra elkísérte, A nyílt eszű, talpraesett asszony évek
során a család nőtagjaival, a társadalmi különbség és szolgamunka ellenére, ben
sőséges viszonyt alakított ki. Férjével a tüdőgyulladás végzett három nap lefor
gása alatt, s a magára maradt asszony 1912 óta, miután a gyerekek a maguk lá
bára álltak, magánosan élt a Bajza utcai, Epreskerttel szembeni lakásban. Négy
gyermeke közül Józsefhez vonzódott leginkább, ő volt a szemefénye, akiben a
csírázó művészi ön érzetet, a merev szemléletű apa ellenében, ugyancsak ő tartja
ébren. Bizonyára neki is része volt abban, hogy a remek rajzkészségű gyermek a
II. polgári elvégeztével, míután sem a géplakatosí, sem a nyomdaipari szakma
nem volt ínyére, a Székesfővárosi Iparrajziskolában folytatja tanulmányait. Ne
mes Lampérth 1915 nyarán a galíciai frontról levelezőlapon beszámol Meller Si
monnak, hogyan építették ki földalatti állásaíkat, s itt írja a nyomorúságos álla
potot átszínező naiv gesztussal: "A város neve Új-Budapest, legszebb utcája, ahol
én is lakom, az a Stefánia út, s itt van a villanegyed. Van itt Micike Villa,
mellette van a Lydía-Iak, ez az én várkastélyorn, a bejárata nagyon szépen van
kiképezve oszlopokkal." :t:desanyját Tóth Lydiának hívták.

Itt a helye, hogy a család eredetét tisztázzuk. Erről ugyanis a művész, fel
tehetőerr a gyermekkorában ért trauma míatt, barátainak sem beszélt, s nyilván
katonai állomáshelye alapján kerülhetett az irodalomba az az adat, amely szerínt
a család Somogy megyei eredetű. A tények azonban mást mondanak: a művész

mind apai, mind anyai ágon Komárom megyei, közelebbről ácsi származású, re
formátus paraszt szülők gyermeke. A Lampert név Acson 1715 óta mutatható ki,
ezek a Lampertok jobbágyok és zsellérek, Alapi Gyula viszont (Komárom vár
megye nemes családjai, 1911) arról tudósít, hogy az ácsi Lámpért család szá
mára a vármegye 1773-ban nemesi bizonyságlevelet adott ki. A Lampért család
egyik 1830-as. születésű tagjának, a művész egyik ősének keresztlevele az apa
neveként valóban "Nemes Lampért István"-t tünteti fel. A művész eredeti neve
az anyakönyvi bejegyzés szerint viszont, apja után, Lampert József, ő maga 1912-ig,
apját követve, a Lampérth, majd a Nemes Lampérth elnevezést használja. A mű-,

vész vitatható érvényű nemesi származását nem tekintjük lényegesnek. azt inkább,
hogy ennek hangsúlyozását 1912-től kezdve legtöbb művének szignálásánál fon
tosnak tartja.

Az apa, míután első felesége meghalt, 1889-ben köt házasságot Tóth Lydiával.
A férfi 29, az asszony 19 éves, s házasságukból négy gyermek született (Etelka:
1890, József: 1891; István: 1894; Károly: 1895). Az apa 1887 és 1893 között 
testvérét, Andrást követően - a Budapesti Kereskedelmi Akadémia kapusa. Ennek
Alkotmány utcai épületében (ma: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola) szü
letett az első három gyermek, tehát a művész is. A negyedik, Károly komáromi
(komarnói) születésű. Időközben ugyanis az történt, hogy az apa, a házgondnok
ságot feladva, merész vállalkozásba fogott: a komáromi Erzsébet-szigeten ven
déglőt bérelt. Vállalkozása azonban, bár az üzlet jól indult, balul ütött ki, s
néhány év alatt Lampert ugyanarra a sorsra jut, amelyre annak idején Petőfi

apja, Petrovles István. Vakmerő és nyakas ember volt ó is, nagyvonalú gesztussal
váltókat írt alá, kezességet vállal kétes személyekért, a házat háromszor elönti
az ár. Csődbe jut, mindenét elárverezik, s ami még maradt, csekély pénzösszeg,
azt is idegen személy, a család egyik tagja kaparintja meg. Lampert jöhetett
vissza a fővárosba új életet kezdeni, ezúttal mínt napszámos, majd nyomdai
munkás.

Ez a néhány év mély nyomot hagyhatott az Iskolasorba jutó gyermekben,
sőt valószínű, egész életére döntő kihatással lesz. Az egzisztenciálisan emelkedő,

majd gyorsan süllyedő család vonzókörében él, a kies fekvésű "dunaközi Komá
romban", amelyről Jókai a Senki-szigetét míntázta, s amelynek irodalmi emlékek
ben gazdag múltját Takáts Sándor bensőségesen rajzolta meg. A szíget emléke
bukkan fel egyik kései levelében, amelyet élete kritikus időszakában, 1920 őszén

a Stockholm melletti Saltsjöbadenból írt: ,,:t:s bele kell nyugodnom a változha
tatlanba, mivel úgysem tudok az emberek kőzül megszöknl, azt pedig lehetetlen
elérnem . vagy megcsinálnom, hogy az egész világot egy kietlen és vadon őserdövé

változtassam. amiben csak én magam barangolhatnék."
A komáromi évek azonban mást is jelentettek számára, nemcsak a békés gyer

mekkort. Hol a szülőknél, hol Ácson, a rokonoknál hányódik, s nemegyszer gyalog
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teszi m eg az utat Komárom és Acs k özött, Iskolá ba korá hoz ké pest későn, 1899
ben iratják be , de a ko máromi k özsé g í fiú isko la első osztá lyát is csak ez év vé 
géig lá togat ja , utána - nyilván a szül ők rendezetlen egzisztenciális helyzete fo ly
tá n - k imarad. Amikor ped ig sz üle i, vissza t ér ve a fővárosba, a z 1900j1901-es
ta névre beiratják a VI. ker. felsőerdősuli elemi fiúiskolába (ma a Szin yei Mers e
utcába n) , három évvel fiata labb öccsé vel együtt ismét az első osztályt kezd i. Ért
het ö, hogy a ko máromi és az ácsi évekre nem szívesen em lékezett vissza se m
ekkor, sem később .

Ami az felsőerdősori iskola I. osztályá ban a zűrzavaros évekért kárpótolhatta,
kiváló rajzkészségének felfedezése és értékelése. Szerencsére ugyanis egy fi gyel m es
és jó peda gógu s - jegyezzük le a nevét - , Buza J ános keze alá került, aki 
min t a Népnevelők Lapjába írt néh ány cikke mutatja - a hód ító ú tj ára ind uló
új szellemű ped agógia i áramlat h íve vo lt. A ta nító egy alkalo m m al szorgalm í r aj 
zot kés zít tetett agyerekekkel. Lamp érth J ózsef , minthogy a fel ad a t otthon ra szólt,
odahaza madaraka t áb rázoló ké pet m ásolt k i val amely ik könyvből, tőle telhető pon 
tossággal. Az első rajzet nyomban to vábbiak követték. Bu za J ános, aki m ár ko 
rábba n - fe lf igyelt a vi sszah úz ódó, zárkózott fiúra , nyomban felismerte a be nne
lappangó k ül önl eges k épes s éget, s a rajzokat, bá mulatát m egosztandó, azonnal
a z iga zgatóh oz vitte. Az ese tre 75 év távlatá ból így em lékszik vissza a három
évve l fia tala bb testvér.

A po lgári II. oszt ályában oszt á lyf ő nöke, Kende Istv án, a Raj ztaní tás szerkesz
tője, a szabadkézi és a m ér tani ra jzet tanította . Ugy anebben az évben a z iskolai
évköny vben "A műv é szí nevelésről" címmel dolgozatot tett köz z é, a m ely szintén
az új ped a gógia hatását tü krözi. Érdemes idézn i néh ány 'sorá t : .,Meg kell terem 
teni az összhang ot a hidegen szám ító ész és a m el egen érző szí v között . . . Mű

vészi érzéket kell beol tanunk m inden lél ekb e, hogy a művészi sz épbe n örö m e le
gy en . . . Ne m szólva a r ró l a lelki gyönyö rr ől. a mit vala mely önálló, eredeti raj z
vagy fes tmény sikeres elkészítése bi zonyára m in denkinek okoz, a ra jz tudásna k

. gya ko rlati értéke főleg az ip ar i tervezés te rén érvényesülhet." Kende Is tvá nról

Nemes Lampérth Józse! Pári zsban készí tet t Ilkl'u rellje
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tudjuk, hogy az év vége felé, arról értesülve, hogya szülők nem kívánják tovább
tanítattni a gyermeket, behívatja az édesanyát, hogy a fiú tehetségére való hivat-
kozással lebeszélje a család eredeti szándékáról. .

Az anya lesz a fiú önérzetének. művészí ambíciófnak ébrentartója továbbra
is, amikor az a művésszé érlelődés lépcsőfokait tapossa, előbb az Iparrajziskolában.
majd az Iparművészeti Iskolán s végül 1911/1912-ben a Képzőművészeti Főiskolán.

Kész művésszé érve ebben az évben, 1912-ben festi apjáról a híres ravatalképet.
amely Lampert Józsefet olyannak ábrázolja, amilyen emléket a fiúban hagyott:
elveiben konok, rendíthetetlen erejű, barbár héroszként fekszik a lobogó kande
láberek között. Az anya, a levél alapján, megmaradt annak a szerető és gyöngéd,
belső tragédíákat sejtető s a vallásban vigaszt kereső léleknek, aki fia sorsát,
mély ragaszkodással, a tőle telhető módon egyengert:ni igyekezett.

Irodalom: Nemes Lampérth József levelei a Magyar Nemzeti Galéria Adattárában és
magántulajdonban. - Molnár Zsuzsa: Nemes Lampérth József. Bpest, 196T. - O. Mezei:
József Nemes Lámpérths unbekannte berliner Bllder und deren Platz in seinem Lebenswerk,
Acta Historiae Artium. 1975. 1-2. - Elek Artúr: Kmetty János. Múbarát, 1922. 5. sz. - Kmetty
.Iános : önmagamról. Mübarát, 1922. 5. sz. - Ferenczy Béni: trás és kép. Bpest, 1961. - Bu
dapesti Kereskedelmi Akadémia évi jelentései. Közli: Ghyczy Géza ig. - Komáromi Köz
ségí Fiúiskola előmeneteli és mulasztási naplója, 1899/1900 (Komamo, Járási Levéltár). '
A VI. ker. Felsőerdc5sori község; elemi fiúiskola anyakönyvel (Fővárosi Levéltár). - A Bu
dapest Székesfőváros vr. ker. községt polgárt fiúiskola értesítője, 1905/1906. - Gulyás Pál:
Magya,r irók élete és munkái, IV. kötet. Bpest, 1942. - Alapi Gyula: Komárom vármegye
nemesi családjai. Komárom, 1911. - Farkas József: Acs története (kézirat). - Takáts Sán
dor: Szegény magyarole. Bpest. 1927. - Ipar- és gazdaság! kiállftás Komáromban. Komá
rom. 1891.

Kedves Dr. Majovszky Or!

Köszönetet mondok a részemre kiut«lványozott rendkívüH múvészsegélyért.
A kiutalványozott összeget még a múlt év augusztusában, azaz 1913, év VIII-ik

hó elején vettem fel. .
Elnézését kérem azért, hogya köszöneteme t elkésve fejezem ki. De a zilált

konstrukciójú helyzetem, amely majdnem állandó, gátolt meg abban, hogy ezen
dolgot hamarabb elintézzem.

Utoljára is az elnézését kérem, a kedves Dr, Majovszky úrnak maradtam híve

Nemes-La.mpérth· József
festómúvész

Párizs, 1914. III. 4.

Kaposvár, 1914. IX. 12.

KEDVES E'l'US ÉS PIST.4,

Leveletek engem nem a legjobb világ között talált, mert már igazán le
mondtam mindenről, hogy visszatérjek arra, ami. valamennyiünknél a legfájdal
masabb, hogy megértük ezeretett anyánknak a temetését. Ami a temetés lefo
lyását illeti, elég szép volt. A pap is szépen prédikált, egy pár zsoltárt is éne
keltek, az egész temetési szertartás talán csak húsz percig tartott. A temetőben ki'nt
voltak a Félix úrék és azonkívül még elég sokan kint voltak az ismeretlenek
közül is. Hanem ami szeretett anyánk halálát előidézte, arra én azt mondom, hogy
a legnagyobb részben a fejvesztettség volt az oka. Hisz tudjátok, hogy egy pár
évt'el ezelőtt a mama lábán felpattant egy ér. Hát ez történt meg most is. Ahogyan
én tudom az esetet, a legjobban megfelelő tényeknek, fogom egy pár sorom ke
retében megírni.

Az eset úgy történt. Egy este a mama ment a pékhez, egy másik asszonnyal.
Alig mentek ki a villából, és alig értek a harmadik házig, a mama lábán hirtelen
telpattant egy ér. Talán az, amelyik felpattant már egyszer. Szegény mama hirte-
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len'Ül nagyon megijedt, és nem tudta, hogy mit csináljon; egész életén át, min
dig gyönyörű szépen tudta kormányozni az egész családot, és nemegyszer tanú
jelét· adta annak, hogy fényes szellemi képességekkel rendelkezik, csak azon a
tragikus esten volt izgatott és ijedt. Mert gonduld meg kedves nővérem azt, hogy
mikor megtörtént a baj, nem. az volt az első dolga a szeretett anyánknak, hogy
elkösse a fölszakadt eret, és visszamenjen a villába rögtön, hanem azzal a lábbal,
amelyből már nagyon erős módon, szinte fecskendezett ki a vér, olyan állapot
ban felszaladt a Félixékhez. Tudod, hol laknak? Azt az utat, azt a hosszú utat
futotta meg ijedtében. És ott nagy fejvesztettség között szorították le a labát, és
rögtön küldettek orvosért, de már későn volt minden, mert azon a hosszú úton,
amit ijedtében megfutott, majdnem az összes vérét elvesztette. Azután még nyolc
napig feküdt, de azt 'is" mind átaludta. Úgy hallottam, hogy mikor a szegény mama
baja megtörtént, azért nem akart rögtön a villába visszamenni, mert félt attól,
hogya nagyságos asszonyék, meg találnak ijedni. Mindenre gondoltam, csak erre
nem. Hisz a szegény anyánk, elég jól nézett ki, és végtelenül örültem annak, hogy
mi még, ezeretett anyánkkal együtt valamennyien, még jó világot is fogunk élni.
Az utolsó másfél évem alatt, mennyiszer, szinte számtalanszor gondoltam, hogy az
egész életünk milyen szerencsétlen volt. Mindig üldözött minket a balsors és a
végzet. Tövises utakon, a fájdalmak világát jártuk meg. Ez volt a fájdalmak és
a szenvedések útja. Micsoda dolgokon mehettek keresztül, és mily sokat szen
vedhettek ők is, amiről mi nem tudunk Emlékszel szeretett anyánknak arra az
imakönyvére, amelyikben egy pár Iap össze volt varrva. Azt a temetés napján
felbontottuk, és ott egy pár sor volt irva, a dátum a régi volt, de nem tudom,
hogy mikori dátum. Talán 1895 körül vagy még tán korábbi. És ott vagyon irva,
ilyén formán valami: "Szeretett gyermekeim, én mostan 'nagyon sokat szenvedek,
ha ezen pár soromat olvassátok, gondoljatok anyátokra, aki titeket nagyon sze
retett". Aztán másutt: ,.Szeretett gyermekeim, szeressétek egymást". És másutt
megint az volt, hogy csak a halála után bonthatjuk fel.

Még egy nngyon szomorú visszaemlékezésemet, muszáj papirra vetnem. Mikor
II mozgósitásokat kezdték elrendelni, akkor történt, hogy egy napon veszek egy
újságot, és akkor tudom meg azt, hogy behivtak. De az újság a'?: tegnapi volt. A
rendelet csak annyiból á~lott, hogy az 1914. év előtt sorozott egyéves önkéntesek
24 óra leforgása alatt tartoznak az állomáshelyeikre bevonulni. Én már akkor is
egy kis késésben voltam. A mamának azt mondtam, hogy legyen nyugodt. lehet,
hogyakatonaságnál találom meg a szerencsémet. És ő megnyugodott ebben. Más
nap reggel korán felkelek, és igyekszem a hajóhoz, nehogy el talál.1ak késni. Köz
ben egy pillanatra megálltam a villa előtt, és becsöngettem. A mama kijött. De
nem nyitotta ki a villát, hanem úgy váltottunk egy pár szót. Egészen megdöb
bentem belülről, amikor megláttam a mamát. Ki volt sirva, és sápadt volt egy
kicsit. Talán megérezte, hogy élve nem fogjuk egymást többé látni. Amint meg
is történt. Egész halOttá váltam egy időre, mikor a Károly sürgönyét megkaptam.
"A mama meghalt, ha lehet, jöjj rögtön". Nekem is az az érzésem, hog'IJ nem
sok idő múlva, valahol fent az orosz határon, vagy pedig lent Szerbiában, egy meszes
gödör lesz a sírhelyem. Jövő hónap oéae felé már meqyünk valamerre. Csak még
azt akarom tudatni, hogy 400,- koronát kaptam az államtól a tanulmányom foly
tatására. De ebből még Pesten sok adósságot fizettem ki. Arra pedig nincs mód,
hogy szabadságot birjak most kapni.

Csókol mindnyájatokat testvéri és rokoni szeretettel
József·

A kis gyerekeket nagyon szeretném látni, a mama olyan sokszor mondta, hogy
milyen gyönyörű szépek, csak látnád.

Kaposvár, 1914. XII. 2.

pARISI HANGULATOK

Egészen panSJ hangulatok lepnek meg engemet, megint egészen Párisban
érzem magamat, abba a szent városba, amelyet én oly végtelenül szeretek.

Hisz a művészetnek és kultúrának a felszentelt templomai ott vannak, meg
számlálhatatlan sokaságban.
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Mintha most is, a teljes nagyságában érezném azt a hatalmas felszabadulást,
amit először akkor éreztem, mikor a megérkezésem után végigrobogtam Párison.

Mindjárt megéreztem azt a mérhetetlen erőt, azt a hatalmas nagy ritmust, ami
Parist mint művészi tényezőt kiemeli.

Azonnal megéreztem, hogy Paris csa7e egy van a világon, és ez az első impres
siom végig kísért azon az úton egészen, amit PaTisban töltöttem.

És ezek most még jobban uraInak engemet.
Ú gy érzem magamat most, mintha most is a "Musée du Louvre" 'hatalmas

renaissance termén mennék végig, és most is gyönyörködnék a lelki szemeimmel
az ott felhalmozott művészi kincsekben.

És végül megállok a művész kolosszusz kapui előtt és nézem benne a művészi

nagyságok teljes megnyilatkozását.
Látom benne a nagy megnyilatkozásokat és érzem benne agenie óriásságát,

de viszont észreveszem benne a küzdő emberit.
Látom, hogy itt küzdött a művész, ezt a részletet nem bírta megoldani, de ez

mégis nagyobbá teszi; ez a legszimpatikusabb.
Ez az ember Rembrandt, a festők festője.

Mikor láthatom a képeidet újra, amelyeket oly végtelenül szeretek.
És azután sorban, - szinte mazaikszerűen, - idéződnek fel bennem kedvenc

képeim, - és újra megérzem Paris "Boulevarde"-jainak a szépségét.
Kimenve a "Louvre"-ból a "rue de Rivoli"-ra és folytatom az utamat,

az "avenue de l'Opéra" felé, amelynek a végén mintegy szegélyként, mintha egy
zárókő volna, bontakozik ki a nagy Opera, amely olyan szép, mintha egy meg
elevenedett mese volna.

Mintha aranygyűrűben gyémánt ék lenne.
Kissé feljebb menve. elérjük a "rue de la Paix"-t.
Az esti corsó a "rue de la Pai..:"-n, úgy esti 5 és nyolc óra között pazar szép

ségű, szinte Isteni látványt '/Jyújt.
Paris divatarisztokratái (a nők) ott pompáznak teljes szépségükben, és szebb

nél szebb és pompásabb nők kápráztat ják el az embert.
Gyönyörű szépek a parisi nő mozdulatai, úgy tipegnek és oly kellemes(en)

libegnek tova, mint a pillangó.
Nagyon bájosan mozgatják a kezüket menés közben és természetesen.
Meglátszik rajtuk az évszázados nevelésnek a finomsága.
Végül a "Gr. Boulevarde"-on t'agyok, tele 'l.'an a levegő valami fojtogató 10r

rósággal.
Mindenütt" Paris egész területén lehet érezni, hogya kultúra melegsége fogja

meg és nyűgözi le az embert.
Valami pompás bujaság izgatja folyton az embert, az embert megrészegíti és

mámoros lesz tőle.

Nem csodálom és egy cseppet sem lepődöm meg rajta, ha sok ember idegére
egész életre, olyan mámort hoz Paris, amely mindig Opiumos.

Meg tudom érteni azt, hogy Paris tele van fut6bolondokkal.
Hogy ennyire fel4jult bennem Paris, hogy így tele vagyok emociókkal és az

mind Paris körül forog, ezeket az érzelmeket ily hirtelen csak az újította fel
bennem, hogya kezembe került egy pár képeslap, amelyeket magammal hoztam
onnét. Hisz enélkül is mindig Parisra gondolok.

Egyiken van egy vörös ceruza rajz "L. de Vinci"-tól "Buste de jeune homme"
egy fiatalembernek a feje.

Sorba vonulnak el előttem "Lionardo"-nak a többi rajzai, és a következő perc
ben, már Rembrandt rajzai között bolyongom.

És t'égül egy "Dürer" képnek a mása kerül a kezembe, "Tete de Vieillard",
egy nagyon aprólékos gonddal kidolgozott mestermű.

"Dürer" minden erénye jelentkezik benne.
Végtelenül fájna a ~szívem, ha egy dologról megfeledkeznék, Paris templo

mairól.
Mennyiszer ~bolyongtam körülöttetek Paris felszentelt templomai; hisz az a

talaj is szent, amelyen álltok.
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Hisz ti hirdetitek, talán a legimpozánsabb módon, Paris ezeréves kultúráját.
Valahányszor elmentem a templomaid alatt, te, titokzatos Paris, mindig valami

hatalmas vallásos érzés vett rajtam erőt, és a meglepetéstől és ll: nagy örömtől

a könny kicsorgot{ a szememből; és az utóhatásaiban meghatványozódtak.
Oh! Paris nagyszerű templomai.
Eszembe jutnak azok a percek, amik01' benn jártam a falaid között, de -a

sok közül csak egy nagyon emlékezetes.
Egy téli vasárnap délután elmentem a "Notre-Dame" templomba szentmisét

hallgatni. '
Estefele volt, titokzatos, sűrű, szürke homály vonta be a templom belsejét,

és ebbe a csendbe, a tömjén füst közé, belevegyült a kórus szép éneke.
Es teljesen átadtam magamat a vallásosságnak.
Ebbe a hangulatba, ebben a nagy IvIysticizmusba(n), ami akkor megfogott

engemet, éreztem meg teljesen a középkor sötét vallásosságát.
De ez a sötétség a művészet örökké fénylő világosságát hozta létre.
Akkor éjjel kint jártam Paris utcáin, és többek között elvetódtem a: "Notre

Dame" templomhoz, és akkor ő elkezdett nekem mesélni, titokzatosan és félel
mesen.

LOCSMÁNDI LÁSZLÓ VERSEI

Három vércsepp

emlékszel az útmenti fák
hajadban hajnalig égtek
te megfújtál egy trombitát
és lehullt az első vércsepp

csillagok szalmáján ültünk
pásztortűz füstje fehérlett
te mondtad hogy meneküljünk
és lehullott még egy vércsepp

szelek húztak bús harangot
s a hajam csupa dér lett
szóltál: nem hallom a hangod
csordult az utolsó vércsepp

majd megnyugszom én is
mint nagyhajú viharok után
a sápadt vizek
döglött halakkal
törött szárcsatojással
zokogó sással nádasokkal
mínt sápadt vizek
a partok félelmével
zátonyok halálával
majd megnyugszom én is
csillagok tükrében égő

szomorúsággal

Anyám

kicsi madár margareta
mindennapok martaléka
csillagtavak vadkacsáfa
hulló havak hallgatása

békák nyári szerenadja
hétcsavargó szívem ágya
éjben égő barackillat
hulló-hulló haja ringat

hullanak a falevelek
holnap én is hazarnegyek

biztos megint gond ül arcán
szája szélén fáradt lángok
barna-bánat szeme partján
elmondok egy miatyánkot
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