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z 1929-ben Tordán született festő a hatvanas évektől egy 
klasszikus képzőművészeti technikának, a rézkarcnak 
lett egyedülálló mestere, messzire kitágítva annak le

hetőségeit. Ezzel önálló, egyedi, a futó jelen idejéből kilépő 
műalkotások rangjára emelt minden egyes nyomatot. Hogy 
ez mennyire így van, azt a Gross-lapok ára is igazolja: még az 
egészen kicsik is az egyedi grafikákéval vetekedő áron kelnek 
el a műtárgypiacon.

A bármelyik lap bármelyik apró részletéről azonnal fel-
ismerhető Gross-világnak a meghatározó jellemvonása a szép
ség. „Nem baj, ha valami szép” – mondta egy alkalommal az 
alkotó, és nem helyes, ha ezt a gondolatot azzal hessentjük 
el, hogy evidencia, nincs mit foglalkozni vele. Aki akár csak 
amatőr szinten is foglalkozik a művészettel, az tudja, hogy 
a szépet érvényesen, lélekkel telítetten ábrázolni egyáltalán 

nem könnyű. A csúnya, a durva, a groteszk mindig hálásabb 
téma, könnyebb figyelmet kelteni vele. Gross azonban bebizo
nyította, hogy a tehetség ezt a nehézséget is le tudja győzni. 
Volt bátorsága a  létezés szépségét minden hátsó gondolat, 
eszmei csavar nélkül ábrázolni, az eredmény pedig fényesen 
igazolta őt.

A feladat nem könnyű, hiszen a  szépség megjelenítése 
gyakran a közhelyesség és felületesség csapdáját rejti. A mű
vészi lelemény ebben az esetben talán abban áll, hogy Gross 
grafikái nem egyszerűen szépek, mint egy virágcsendélet 
vagy egy tájkép, hanem olyan sűrűn telítve vannak szépség
gel, hogy időbe telik egy-egy alkotás teljes befogadása. Másik 
nagy leleménye a színezés volt; nem az egyes lapok utólagos, 
ecsettel végzett színezése – bár erre is akad példa –, hanem 
a  nyomtatás során a  nyomat egész felületének egymásba 
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A művész a Teremtő társa, szavakból, képekből, hangokból teremt maga 
is valamit, ami azelőtt nem létezett. Néhányan még ennél is többre képesek, 

és műveik sorozatából öntörvényű világot teremtenek, amely önmagában 
teljes. Ilyen művész volt Gross Arnold.
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áttűnő színfoltokkal való díszítése. Minthogy a nyomólemezt 
minden egyes nyomat előtt újra kell festékezni, minden 
lap egyedi karaktert kap. A technika nem az ő találmánya, 
a bravúros alkalmazás azonban az ő festői tehetségére vall.

A művész rézkarcai előtt érdemes elidőzni. A szemlélő 
először az egészet fogadja be, a  vonzó színeket, a  gazdag 
kompozíció harmóniáját. Utána viszont érdemes a tekinte
tével útra kelnie rajta, módszeresen vagy összevissza felfe
dezni a rengeteg részletet. Még az sem baj, ha valaki az ujját 
futtatja a képen, ahogy a különleges szövegeket olvassa az 
ember, vigyázva rá, hogy ki ne maradjon valami. Aki egyszer 
bejárta a képet, bátran újra elindulhat, mert biztosan megint 
talál olyat, ami először nem tűnt föl neki.

Gross a  szépség ezer arcát mutatja meg, és ha valaki 
ilyen tehetséggel teszi ezt, ilyen tökéletesen kilépve az 

időhöz kötöttségből, az eredmény megunhatatlan. De nem 
szabad, hogy a mű az alkotót illetően megtévesszen minket. 
A képeket látva hajlamosak volnánk azt hinni, hogy Gross 
Arnold valami éteri, gyermeki boldogságban, virágokat sza
golgatva és kisvasutazva élte le az életét. Erről azonban szó 
sincs, nem is lehet, a jó művészet ennél sokkal komolyabb 
dolog. Gross önmagával és a világgal folyamatosan megküzd
ve, sikerek és kudarcok szegélyezte úton haladva vívta ki 
magának a jogot, hogy saját világának teremtője lehessen. 
Nem is lehetett másképp. A szépség alkotó birtokba vétele 
még nagyobb erőt és tehetséget igényel, mint a csúnyaságé 
és a groteszké.

Gross Arnold saját, varázslatos világot teremtett, és minden 
egyes rézkarc ablak, amely erre a világra nyílik. Önmagát 
gazdagítja, aki bepillant ezeken az ablakokon. 

TORDAI MŰTEREM I. 
1965 │ színes rézkarc │ 22,5 x 16,5 cm
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A CSODÁLATOS VIRÁGOK 
1963 │ színes rézkarc │ 24 × 19,5 cm
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A MŰVÉSZET DICSÉRETE 
1969 │ színes rézkarc │ 38,5 × 21 cm

„Az sem baj, ha valaki az ujját futtatja 
a képen, ahogy a különleges szövegeket 
olvassa az ember”
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ESZPRESSZÓ II. 
1976 │ rézkarc │ 15,5 × 12 cm
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AZ ÖRÖM ÜNNEPE 
1964 │ színes rézkarc │ 31,5 × 28 cm
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A MŰVÉSZETEK KERTJE 
1966 │ színes rézkarc │ 35,5 × 28,5 cm

„A szépet érvényesen, lélekkel telítetten 
ábrázolni egyáltalán nem könnyű”
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MADARAK KERTJE (DOMBOLDAL)
1960 körül │ színes rézkarc │ 39 × 29 cm

MŰHELY

MK86-87_BELIV_PRESS.indb   106MK86-87_BELIV_PRESS.indb   106 2021. 07. 02.   12:40:282021. 07. 02.   12:40:28



2021. JÚLIUS–AUGUSZTUS 107

A KÉK ÁLMOK VÁROSA / BUDAPEST
1968 │ színes rézkarc │ 26 × 16,5 cm
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