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A meghajlás elmarad

„Tagadom a művészet öncélúságát -  a »művészet a művészetért szem
lélet áligazságát. A  művészet az érzelmi és értelmi egyensúly csodálatos 
megnyilatkozása az alkotáson keresztül.”  Iványi Ödön így vall 1976-ban, 
a szécsényi kiállításához írt rövid bevezetőjében. Ez a két, tömör mondat 
érvényes egész művészi pályájára, első pillanattól a legutolsó ecsetvonásig.

Iványi Ödön-emlékkiállítás -  szívszorító, megrendítő valóság. Hiszen 
most lenne csak 70 éves, s három esztendeje nincs már közöttünk. Emlék
képek sokasága bukkan fel. Derűs bölcsessége, nyugalma, az emberek meg
értő szeretete jellemezte. Ezt az emberi tartást tükrözik alkotásai. Végig
járva a kiállításon, amely az utóbbi huszonöt év munkáit öleli fel, mindenki 
számára egyértelművé válik Iványi sokoldalúsága, témáinak változatossá
ga. Mindig erősen hatott rá Szűkebb környezete, a Palócföld varázsos vi
lága, szeretett városa Salgótarján újjászületésének szinte minden apró 
mozzanata, a természet csodás atmoszférája, mely különösen akvarelljein 
teljesedett ki legjobban. Gyakran szerepelnek képein a munkával kap
csolatos motívumok, maguk a munkások: bányászok, csillések, kubikosok, 
kohászok, vagy a falusi élet megannyi mozzanata: kapálok, kosárkötők, pa
rasztudvar, istálló. Lenyűgözte mindig a természet, az évszakok változása, 
a tükröződő vízfelület, a napkelte, a csend és nyugalom.

Hogyan is alakult életpályája?
19 18 . november 12-én született Leszenyén. Középiskoláit Sopronban és 

Győrben végezte, majd 1938-tól 1943-ig a Magyar Képzőművészeti Főis
kolán Rudnay Gyula  növendéke volt. Talán az ő hatására is költözött 
Bajára, majd 1954-ben telepedett le Salgótarjánban.

1941-től szerepelt kiállításokon, majd rövid törés következett be mű
vészi pályáján: a második világháború megpróbáltatásai őt sem kerülték 
el. 1948-tól szerepel újból kiállítóként. Első önálló kiállításának megren
dezésére 1966-ban vállalkozott itt, Salgótarjánban a régi József Attila Mű
velődési Központban. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért ilyen sokára 
szánta rá magát erre a szereplésre? Iványi Ödön, a festészet, a művészeti 
tevékenység mellett vállalkozott tanításra is, amit ugyanolyan odaadással, 
hittel és szeretettel végzett, hivatásnak és nem munkának tekintve. Abban, 
hogy Salgótarjánban annyi művészetet szerető és értő ember van, neki is 
komoly része volt. Nehéz volt a két hivatás összeegyeztetése. Szinte ért
hetetlen és egyéb csodálatra méltó, hogy miként hozott létre egy olyan 
gazdag életművet, melynek csupán egy része látható most ezen az emlék
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kiállításon. Az 1966-os kiállítás előkészítésekor nemegyszer hívott fel te
lefonon jóval éjfél után, mert akkor jutott eszébe valami új, érdekes téma, 
s rögtön közölni akarta ezt.

Nagyon jó volt vele együtt dolgozni. Meghallgatta az észrevételeket, ha 
nem értett egyet valamivel, akkor halkan hümmögött, soha nem volt sértő 
a visszautasítása. Ha valamiben igazat adott, azt azonnal elfogadta, meg
köszönte.

Nemegyszer váratlanul jelent meg nálam a Műcsarnokban. „Erre  jártam 
kis komám, gondolom, megnézlek, ha nem zavarlak.”  Ilyenkor nagyon 
sokat mesélt: a főiskolásélményekről, Rudanayról, a mesterről, s Szőnyi 
Istvánról, akit különösen tisztelt. Festészetének alapját ez a két mester 
jelentette. Rudnay Gyula markáns, mondhatnám expresszív realizmusa öt
vöződött nála Szőnyi halk lírájával, ebből született meg művészetében az 
érzelmi és értelmi egyensúlyának az a harmóniája, amelyre az 1976-os meg
fogalmazását idéztem bevezetőként.

Az 1966-os kiállítást követően Iványi Ödön többször vállalkozott már 
egyéni kiállításra, szép sikerrel szerepelt nemcsak a területi kiállításokon, 
hanem az egri akvarellbiennálékon, országos tárlatokon. Több alkalom
mal díjazták alkotásait. Munkásságának utolsó tíz-tizenöt évében az akva- 
rellezés újbóli megtalálása, felfedezése jelentette lenyűgöző varázsú mű
vészi kiteljesedését. Kialakította sajátos „iványidöncis”  szín- és forma
világát. Szinte mindenről megfeledkezve oldódott fel a műfaj lehetőségei
ben: boldogságot, örömet sugároznak ezek a nagyméretű lapok. Olyan szug- 
gesztív líraiság hordozói, mely mindig is jellemzője volt művészi habitusá
nak, csak korábban igyekezett szemérmesen rejtegetni ezeket az érzelmeket. 
Egry József akvarelljei jelentenek ilyen megrendítő élményt, természetesen 
egészen más élményekből eredően, egy egészen más művészegyéniség ka
rakteréből adódó különbséggel.

Utolsó látogatásakor is akvarellel kapcsolatos terveiről mesélt, utazni 
készült, örült a nyugdíjnak, mert így már csak a művészetnek élhet. Ho
gyan is fogalmazott minderről? „A z  alkotás legyen könnyed, játékosságot 
sugárzó, de soh’ sem legyen izzadságszaga. Ahogy a trapézon az artista 
könnyed kecsességgel ível át a  mélység felett, legyőzve a gravitációt, hogy 
aztán mosolyogva köszönje meg a tapsot, az óriási erőfeszítés látszata nél
kül -  valahogy így kell a közönség elé bocsátani minden más művészi pro
duktumot is.”

A taps megköszönése sajnos, elmarad, s a meghajlás is.

Elhangzott Salgótarjánban, 1988. május 27-én, a Nógrádi Sándor Múzeumban a gyűjteményes kiállításának 
megnyitóján.
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