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idejében elkerüli a gonosz csapdáít, a
rossz cselvetéseit. Nem gabalyodik-e
bele a ravaszság és a képmutatás. há
lóiba? Mint mindannyiunk? Ez Natalia
Ginzburg Hirdetésének lélekben kifosz
tott, halálba taszított hősnője. A ma
gányból kiáltó elemi elhagyatottság: egy
szerelem hullása, egy élet hullása. Hiá
ba Johanna csodavárása. Már nem tér
vissza. Élete sem ér annyit, mint ez a
bizonyosság. A hit vigasza marad, a
lélek bizodalma, hogy túléli a csapást,
de szerítta a kétely : ő maga képes-e
rá. Önző is, önhitt is. Csehov Sírálya,
vagy a Három nővér közül az egyik.
Csak önmagára gondol, a saját fájdal
mára, saját klfosztottságára, a férfi nél
kül elszegényedett szereltui pompa, koz
míkus nász benne bomló emléke része-

IVANYI GRÜNWALD Bf:LA

Száztíz esztendővel ezelőtt, 1867. má
jus 7-én született Iványi Grünwald Bé
la festőmúvész, akinek neve és mun
kássága elválaszthatatlanul összeforrott
a nagybányai művésztelep történetével.

Iványi Grünwald Béla - aki Nagy
bányáról való eltávozása után túlnyo
mórészt Kecskeméten, majd a Balaton
déli partján (főleg LeUén) dolgozott 
kezdetben a Bastien-Lepage-i "finom
naturalizmus"-nak (a találó kifejezés
Lyka Károlytól ered), később a nagy
bányai plein-air [estészetnek; 1910 kö
rül a .<tilizáló posztimpresszionista törek
uéselcnek; a két 1,ilágháború között pe
dig az atmoszférikus tünemények meg
ragadására törekvő impresszionizmus
nak szellemében alkotta munkáit.

Képei között történelmi kompozíci6k
("IV. Béla király hazatérése a tatár
járás után"), bibliai tárgyú művek

("Három királyok", "Krisztus és' tanít
ványai"), a görög-római mitológia je
leneteit feldolgozó festinények ( ..Théze
Usz és Ariadné"), táj- és aktábrázolá
sok, életképek ("Lakodalomra készülődő
cigányok") s a vi'rag csendéletek 1Jál
takoznak. A míivész az életöröm, a fel
hőtlen derű dalnoka volt, olykor azon
ban a szociális elleniétekre is felfiqyelt
C.Anarchista összeesküvők"). E néhány
munkájában drámai feszültség izzik.

Iványi Grünwald Béla mint művész

pedagógus is múlhatatlan érdemeket
szerzett; az ő tanítványa volt - töb
bek között - Czóbel Béla, Maticska

gítí, Önmagára gondol, mint ker-esztre.
A keresztre, amit ezentúl viselnie kell;
elviselnie. Ahogy önmagát sajnálja, a:
másik eszébe se jut igazán. A másik
most csak reflexe a saját énjének.

.Eszébe se jut, hogy a másik talán már
túl van mindenen, Talált magának egy
földi édent, ahol - mint Goethe írja
Steinnének - "egyébként boldog em
berekkel Ismerkedtem meg, akik csak
azért boldogok, mert teljesek... Im
már ezt akarom minden erőmmel én
is... " 1795-ben a nemes Charlotte-nak
ezt nyomtatásban kellett olvasnia.
,.Biztos, hogy - jegyzi meg Thomas
Mann - tekintetét az égre emelte.">
Mert aki annyira tud szeretní, hová is
juthatna máshová...

Jenő, Gráber Margit és Boldizsár bt-,
ván is.

Az 1940-ben elhunyt művész - élete af
kunyán - képek sorozatát festette a
műkereskedelem számára; e munkái
általában kisebb igényűek vagy régebbi
témáinak ernyedtebb, fáradtabb megis
métlései. Igaza van azonban Lyka Ká
rolynak, aki azt a felfogást vallja,.
hogy "az utókor akkor méltányos, ha
nem a piaci értékesítés szándékával
készült képek, hanem legiebb művei

alapján ítéli meg Iványi Grünwald mú-
vészetét". Lyka - Iványi Grünwald'
"legjobb mŰ1'ei"-ről szólva - bizonyá
ra az olyan - dús sZ'Ínekben, zamatos:'
ízekben. meleg érzelmekben és őszinte'

hannulsttokbnn. bővelkedő - munkákra
gondolt. mint az ,.Ahítat" (1891), a
,.Ruhaszárftás" (1902), a •.Tavaszi kirán
dulá,~" (1908). az ,.Ökrök a Balaton:
partjá'n" (1920) vagy a fényekben für
dő, Egry József műveivel vetekedő'

"BflIaton" (19~7}.

A 110. születési évfo1'dul6ra - a
Corvin'! Kiad6 ..A képzőmlIvész~t kis
kÖ'l"'1J',tára" sf)1·ozatába·n. Telepy K:ltq tín
m,j"észettörténész tollából - pályakép
jelent me'] a meste1'rŐl. A szeretettei
és hnzzáértés<el 'meaírt tanulmlÍnvhól'
(flmely a m.filJész ter1edelmes életmú
7''' ..nk pl,,/) összefoqlt,ló elemz;,se), méq'
i.,káhh nZfJ",han a kötetke kénfl11'wwá
h,,1 kl"'i1'Í (]Hk . hom! 17,ánui Grü"wald'
Ph1" a7kr,tásn} között :ielentős számhan
t"l,,}hntnk oluan. ft>.<tmények, ameluek:
e17~"',,17'lnnk az id/ínek é,~ a múl6 em
beröltők ízlésváltozásainak.
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