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A milleniumi kiállítás, mely oly ékesenszólóan iga
zolta a hazug történeti festészet csődjét, egy fél évszázad 
minden fölelevenitési kísérletének kudarcát, s letárgyalta 
a báb és kosztüm, a pózba állított modell és a festői szem
pontok mellőzésének immáron véglegesen elintézett kér
dését, hozott egy nagy meglepetést is: Szinyei Merse Pál 
1873-ban festett Majálisát. A Nyugatról hazatérő fiatal 
művésznemzedék, melynek eleje épp Nagybányára ké
szült, hogy magyar földön figyelje meg a magyar ájert, 
a mi sajátos szin- és formaalakulatainkat, meglepetéssel 
fedezte föl a maga számára, hogy törekvéseinek van egy 
magyar úttörője. Ez a felösmerés munkára ihlette és 
főleg küzdelemre serkentette őket! Látták, hogy már 
1873-ban, tehát immáron huszonhárom évvel ezelőtt, 
volt egy nagy magyar festő, akinek lelkében ugyanilyen 
ideálok éltek, mint most az övékében, akinek művészete 
halált jelentett a kendőzött és mesterkélt műterem- 
cafrang számára, mint most az övéké s ha sikert nem ér
hetett el, ha az akadémikus hazugság nagyidőreel is nyom
hatta, azt talán az elszigeteltsége megmagyarázza. Ők 
majd zárt sorokban, fanatikus hittel telten, vonulnak föl.

így kerültek Nagybányára. Réti István erről az 
időről emlékezvén, írja: „Szinyei Merse Pál — aki hu
szonhárom évi méltatlan mellőzés után egyszerre a 
pleinair legnagyobb magyar mesterének lett elismerve — 
lejött meglátogatni minket Nagybányára. A modern mű
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vészét első hirnöke volt ő nálunk, kietlen időben, ő pedig 
bennünk látta ideáljainak győzedelmes harcosait, akiknek 
megjelenése meghozta az ő idejét is.“ (Nagybánya és 
Vidéke, 1909. 42. szám.) Ezt erkölcsi sikernek érezték. 
Ez megacélozta izmaikat, kitartásra buzdította őket 
s ime, egy évvel később, külön kiállításon jelentek meg, 
a régi, az elhagyott Műcsarnokban, mintegy azt szimbo
lizálva, hogy oda, a régi helyre, ahonnan a hazugság 
kivonult, ők, a fiatalok, a nap, a fény, az igaz színek 
prófétái, behozzák az uj, a megváltó művészetet.

Az uj művészet hirmondói közt volt Iványi-Grün- 
wald Béla is.

I.

Nagybányára már teljes fegyverzetben érkezett. A 
Mintarajziskolában tanult volt négy hosszú éven át, 
aztán Münchenben az akadémián folytatta, hogy végre 
Párisban fejezze be tanulmányait. Ez a nyolcvanas évek
ben történt, azután az ő nagymestere is — de Bastien- 
Lepage utasítása szerint —- a természet lett. Ez a két 
dolog: Bastien-Lepage és a természet egyidőben az ő 
szemében is összegabalyodott. Ha most nézzük az e 
korban festett képeket, nemcsak az övét, de a Csók Ist
vánét, Ferenczyét vagy akármelyik külföldi mesterét, 
Uhde, Liebermann, Kroyer vagy Edelfeldt-ét, a művész 
és a természet között mindig ott találjuk ezt a francia 
piktort. Ez ennek a művésznek a jelentősége. Nem 
Manet csoportja végezte a fölszabadító munkát, hanem 
ez az ügyes megalkuvó, aki kölcsönadta a szemét kora
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legtöbb piktorának. A tehetséges elem azonban igen 
hamar levetette az idegen pápaszemet és Iványi-Grün- 
wald e legelsők közé tartozott. Amig az Attila kardjá
hoz készült stúdiumokban a bastienlepagei ezüstös szür
keséget, a holbeinos finom tónusokat és a gyöngéd, 
szinte félős ecsetvezetést még ott találjuk, a nagybányai 
természettel való közvetlen érintkezésre azonban egy
szerre átalakul, képzelete szárnyakra kap és az uj kör
nyezetben, uj társai körében, uj ideáljai erősödnek 
meg.

A nagybányai művészeti irány jellemzésére alkalma
sabb médium Ferenczynél vagy Thormánál vagy Réti
nél, mert az ő lágy és érzékeny lelke, minden befolyásra 
fogékony, de nagyon mélyen összeolvasztó erejű és végül 
is mindent visszavezet, dekorativ alaphajlamának meg
felelően, erre az egyetlen alapra, melyre művészetét föl
építette és fejleszti egyre tovább, máig.

A szigorú rajz és a finom analitikus iskola után, mely
ben részesült, a nagybányai első mámoros időkben érzése 
uralkodott el a lelkén. A nagybányai letelepülés filozó- 
fikus szellemű hisztérikusa, Réti István cikkeiben vissz
hangzik ez a hangulat, melyet legjobban az ő költői sza
vaival jellemezhetünk: „Gyönyörű fehér tavaszi nap, 
bárányfelhős, kékegü, hamvas idő, körülöttünk a hegye
ken a virágos fák, mindmegannyi üde, fehér és illatos, 
mint első báljára készülő fiatal leány és mi egynek érez
tük magunkat a felséges természettel, a nagy tavasz zson
gott, annak titkos életnedüje keringett lüktetve-forrva 
mibennünk is és az öröm, az elragadtatás ujjongása tört 
ki mindnyájunkból."

Ez az érzés uralkodik Iványi-Grünwald művészeté-
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ben is, az első esztendők termékein, az 1897-iki bemutat
kozástól kezdve. Hangulatfestészet ez. Az, akár az esti 
tónusok matematikájából, akár a napsütés ragyogó szin- 
értékeiből fejleszti ki a bennük rejlő érzelmi hatásokat, 
de a kor novellisztikus tárgyai elől sem zárkózott el, ha 
a minimumra redukáltan is. Mindjárt az első nagybányai 
kiállításon egy holdvilághatást látunk, de van még lib
rettója: a mezőről megtérő munkást tejespohárral várja 
a felesége, pedig a fődolog az esti szürkület barnás tónu
sainak következetes levezetése. A második kiállításon 
lélekállapotrajzot adott. A művész festménye előtt, zsöly- 
lyéjébe bebújva, ébren álmodik- Itt is a leszálló est puha 
tónusa a fődolog, de sugalló hatású jelenettel mélyítve. 
Amikor a nagybányai külön kiállítások elmaradnak s 
ők bevonulnak a Műcsarnokba, Iványi-Grünwald egy 
darabig még megőrzi ezt a kétlakiságot, de később mind
jobban a festői elemek uralkodnak el művészetében.

A völgyben cimü képe már csupa színharmónia, nyu
godt, erőteljes színfoltok, a puha, sejtelmes, boldog sem
mittevés hangulata. Lenn a völgyben, koszoruzott fejű 
ifjú, meztelen vállu, vöröshaju nő mellette, vörös ruhá
ján két sor virág, az egyik levendula szinü, a másik sárga
rózsa, körülöttük a zöld ezer árnyalata, a hegyen, a pá
zsiton, a napsütésben, az árnyban, mindenütt nyugodt 
színek. A zöldselymes pázsitba, mint egy ragyogó égő 
virág, úgy van odatüzve ez a vöröshaju nő, — szinte idő
nélküli hatást kelt minden, mint a vég- és kezdetnélküli 
nappalok, — hogy melódiákat ébresszen, valami távoli, 
sejtelmes Elysiumból hangzót. . . Ezzel egyidőben azon
ban leszáll a természethez s keresi, kutatja a módot, mi
ként férkőzhetne a közelébe, lophatná meg titkait, fed-
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hetné föl rejtelmeit, hogy aztán dekorative fölhasznál
hassa. Ez azt jelenti: ösmerni akarja, hogy uralkodhassék 
rajta. Hogy hatalmába kerítse szabad elbánásra.

Ezt a célzatot végig nyomon követhetjük Iványi- 
Grünwald művészi fejlődésében. Ez a dekorativ törekvés 
nem nyilatkozik meg mindjárt kezdetben teljes harmó
niában, nem is öntudatos eleitől fogva. Elsőben a nagy
bányai nagyszerű természet leigázza. Az 1900. téli kiállí
táson a nagyobb alkotások mellett kisebb természetmeg
figyeléseket is nagy számban állított ki. Ezeket foglalja 
össze a következő évben bemutatott Bércek között.* A tá j
képi háttér tele is van finom megértésével a nagybányai 
hegyi tájéknak. Mily igaz itt a föld képe, alakulata, for
mációja; mily finom a színharmóniája, a kései napsugár 
fénye, ragyogása, vibrálása, amint végigsiklik a zöld pá
zsiton, a hegyek derekán és a fák lombkoronáján, sárgás
kék tónusok harmónikus egybeolvadását idézve elő, mé
lyen és őszintén átérezve. A kép figurális része azonban 
nem felel meg a tájkép részletező gonddal való megmun
kálásának, a dekorativ foltban letett, elnagyolt rajzu, 
merev pózu alakok és a környezet egysége nincs meg
őrizve. Legalább is a kész képen, mig egy kisebb vázlat- 
szerű feldolgozásban az egység kitünően megérzett volt. A 
megmunkálás fázisaiban ezt azonban elvesztette, a figurák, 
melyek itt még szinte a földből nőttek ki, később, a kidol
gozás közben belehelyezettnek hatnak. Érezhette ezt a 
művész és úgy segitett magán, hogy kezdte a háttért is 
dekorativ módon kezelni. Mindenesetre gazdagodott szín
ben, még pedig meg nem tört, üde és erőteljes színekben,

* A Szépmű/észeti Múzeumban.
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melyeknek tüze nőttön nőtt az időben. Ez időkből való 
a Tőkési hegyi utón való kocsikázást ábrázoló műve,* 
egy pikáns, élénk szinellentét, amint a zöldes környezetbe 
a kocsiban ülő fehérruhás, kékkalapos nő piros napernyő
jének színfoltja belekacag, üdén, ifjan és messzihangzón, 
s a színek e kacagó derűje az évek során mind teltebb és 
igazabb lett. Micsoda egyszerű igazság Földomlása, rajta 
a magányos parasztmenyecskével, fölötte a lebegő fel
hőkkel, a látóhatár szélén végighúzódó erdőcsikkal, masz- 
szában, struktúrában a legkézzelfoghatóbb egyszerűség. 
Dekorativ hajlama azonban ki-kiütközött, ami már-már 
harmóniátlanságra vezetett. Csak ott, ahol a természethez 
közel férkőzött, intim műveiben győzte le e kisértést s 
teszem a hó ábrázolásában a legkiválóbb sikereit aratta. 
A hóval megesett boglyák árnyjátékát nagy közvetlen
séggel adta vissza, a kékes-lila finom reflexeket, melyek 
az olvadó hónak ritka színgazdagságot adnak. Egyálta
lán, nála a hó nem puszta szinegység, hanem színekből 
kialakított szinbenyomás, melyet a lilás-kékes reflexek 
teremtenek. A reflektált fény intenzitását a kékessárga 
árnyékok hol fokozzák, hol tompítják, a föld nedvessége 
vagy a szénaboglyák szárazságának foka szerint. Itt-ott 
lila árnyékok keletkeznek, a szénaboglyákon különösen, 
amelyek tompítják a fényt, de éppen ez egy igen őszinte 
megfigyelés s az igen hű természetlátás benyomását teszi. 
Hogy átjárja, hullámzó elevenséggel, a napfény Paraszt- 
szobáját, benne a két asszonnyal, a magasra vetett ágygyal 
a háttérben, csupa levegő, mozgalom, szinhullámzás az 
egész: tiszta személmény.

* A Szépművészeti Múzeumban.
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Ebbe a csoportba számíthatjuk Fehér interieurjél, 
amelynek ablakrészlete, a fehér tüllön beszűrődő fénnyel, 
a legkiválóbb alkotásai közé tartozik. Felülmúlja ezt egy 
másik kisméretű, a finom intimhatást tökéletesen meg
őrző Tanyai udvara, melyen a szinértékek gazdag harmó
niája a legváltozatosabb formaalakitással egyesül. A hom
bár fehér fala, előtte a lajtorjával, az udvar földjén a szé
les árnyékcsikok, a szürke napfény, mely mindent egybe
foglal, az élet szeretőjének szerelmes pillantásával van 
megfigyelve. De e naturalisztikus célzatok mellett föl
lépett a másik, a dekorativ is s a nagy, máig tartó küzde
lem megindult. \

Közbejött azonban egy furcsa epizód. A római tanul
mányút, honnét fekete árnyékokat hozott haza (ami kü
lönben több társával is megesett). Eleinte próbálta meg
indokolni. Nagy, sötét tömegekké verődött falombokat 
ábrázolt. Föl nem bontott egységeket, melyeknek orna- 
mentális hatása érdekelte. Ez a silhuetteszerüség jelle
mezte holdvilág képeit is. Még ebben is volt ráció. De 
miért öntötte kemény árnyékba felesége arcképének hát
terét, a műterem belsejét, melynek át nem ható mélysé
gében caravaggiói pokolbéli sötétségek rémitgetnek?

Eddig nem volt szüksége ily erőszakos ellentéttel 
szintüzesitést előidézni. A régi, pincelyukhatásokat ke
reső római veristák hatottak rá? Ha igen, ezt a hatást 
a nagybányai megtérés után hamar kiheverte. Ott újra 
hentereghetett a száraz napfényben! Ott azt látta, mint 
húzódnak föl a cigányai a domboldalra, az egyik lányon 
fölcsillog a piros szoknya s izzó fényben ragyog, úgy any- 
nyira, hogy a zöld fü, a kék ég elhalványul mellette. Ez 
aztán a színjáték! Ilyet Róma nem ad. Az már csak egy



10

emlék. Ezt az emléket egy csodás finomságú pasztelljén 
foglalta egybe.* Csudálatosán szép biblikus este volt. Az 
égen nagy, hatalmas szikrákat szóró, opálos Cirus-felhők 
vonulnak át. Rubens méltóságos felhői. Az ég legmaga
sabb régióiba nyomulnak föl s elnyomnak mindent maguk 
körül, maguk alatt. A világ egy vékony sáv. A házak 
apró vonalkák. Az emberek kicsi pontok. Csak ők, a ha
talmas, szinte tógába öltözött felhők, ők az urak. Bennük 
a fény forrása. Belső tűz égeti őket és mintha vulkánok 
égnének bennük,szórják a földre tompa sugaraikat.Szines 
tinták szállnak' nyomukban . . . Csudaszép biblikus este 
v o lt. . .

Ebben az alkotásban — művészete első korszaká
ban — a legegységesebben foglalta egybe a lelkében küzdő 
két irányzatot: természettanulmányai itt monumentáli
sán egyszerű formába olvadtak egybe.

II.

Fejlődése e rövid pihenőjében egy uj és elhatározó 
lökést kapott. Nagybányán ugyanis — noha időközben 
Hollósy már nem oda vitte nyári munkára müncheni is
koláját, — élt és virágzott egy nyári szabad iskola, mely
nek a négy ott élő fiatal mester önkénytes korrektora volt. 
Ide jöttek meg a pesti, müncheni, párisi téli szezonok 
után, haza, dolgozni a fiatalok s magukkal hozták ekkor 
az uj igét, a francia anti-naturalista úttörő mesterek ta
nulmányozása alapján, főleg Mátisse tanítói föllépésének

* A Szépművészeti Múzeumban.
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eredményekép, az uj dekorativ művészet igéit. Cézanne 
és Gauguin lett a harci jelszó, mely fölzavarta esténként 
a nagybányai cukrászda csöndjét s az eddigi természet
kultusz helyébe ellentétes ideálokat igyekezett állítani. 
Réti István igy jellemzi ez ideálokat:

„Bármi különböző egyéniségek voltak légyen eddig 
a nagybányaiak között, a közös alapot, a természetet 
egyiknek sem jutott eszébe odahagyni. Most éppen e bá
zis ellen tört ki a forradalom, a természet zsarnoksága 
ellen, mely Gauguin szerint „zavart támasztott a művé
szetben“ és a „művészeket minden ösztönszerüségtől 
megfosztotta". A teljes szubjektivitás anarchiája ez, a 
tiszta festőiség jelszava alatt. A természettől független 
életet élő vonal és szin önmagukért léteznek és törvényt 
csak a paletta s az ecset vége szab. A nagy természet pedig 
monumentális változatlanságában, tudomást semmiről 
nem vevő, néma nyugalmában áll tovább, nem törődik 
a művészet ezen experimentáló aviatikusainak lázongá
sával és betölti nagyszerű látványai ajándékával az ő 
alázatos híveinek a lelkét.“

Persze, mert Réti István természetimádó lelke a 
természet fölött álló képzelet szárnyalásától rémüldözött 
— de Iványi-Grünwald Bélában a dekorativ hajlam 
kezdettől fogva ott élt, meg-megbontotta az intimitáso
kat, lázongott a röghöz kötöttség ellen s igy azonnal 
visszhangot fogott. Réti István finom művészetére ezek 
a hangos elvek azonban anarchiaként hatottak s ért
hetetlen jelenségnek vette, hogy „Iványi töprengés, gon
dolkozás nélkül lépett az uj ösvényre“ . De Iványi, hogy 
a Nemzeti Szalon kiállításán, a következő év tavaszán, 
szemtől-szembe került Gauguin műveivel, úgy érezte,
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hogy régi, titkos önviaskodásairól lehull a fátyol. Hogy 
most végre tisztán lát öntudatlanul érzett belső átabotá- 
jában. A nagy leszámolások órája volt ez. De a nagy 
föllendüléseké is. Megkezdte a dekorativ letompitások- 
kal, a gobelin-hatások keresésével, a tompa színek har
móniájával s folytatta a szintüzesitéssel. Mert úgy 
látta, hogy Gauguin sem marad a klasszikus szinfoko- 
zatoknál s igy ő sem fog föláldozni művészete eddig elért 
eredményeiből semmit, de következetesen kontúrokba 
fogja a színeket, igyekszik megőrizni a fal sikszerüségét 
s a dekorativ harmóniát monumentális egyszerűségre 
emeli.

A Révai-villa halijában látható nagy Tavasza az 
első nagy összefoglalás, erejének első nagy próbaköve, az 
adott viszonyoknak, a világítási föltételeknek teljes 
számbavétele. Szin, ragyogó szin itt minden, mintha 
mindmegannyi darabja a mozaik ragyogó fölületeiből 
volna összerakva, zöld, kék és sárga az uralkodó szin s e 
sok ragyogó szin mégis puritán egyszerűséggel hat.

Zöld hegy alján, fákkal szegélyezett tetőzet alatt 
együtt van a fiatalság, szigorú elrendezettséggel, zárt 
vonal-fölépitésben. A földnyelven négy alak egymás 
mellett s tükröződnek a sötétkék vízben, körülöttük a 
vörös földön feküsznek, ülnek, állnak ifjúi alakok, a fel
hőtlen ég derűjében. A vonalvezetés lágy egysége azon
ban nem kárpótol az alakok mozdulatainak bizonyos 
keresettségéért, a természettől való eltávolodásáért. 
Valami idegenszerü van benne, amit a tudatos deformá
ciók — ez még Gauguin egyenes hatása — magyaráznak. 
A sikszerüség a formák laposságával együtt jár. Iványi- 
Grünwald Béla egész fejlődése azonban kezdettől fogva
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ide, a dekorativ fölépítésekhez tendált, nagy kulisszákba 
foglalt alakokkal érte el legnagyobb hatásait, de csak 
most, hogy fölismerte a dekorativ fölépítés titkát, az 
egyszerű vonal és egyszerű szin harmóniáját, találta 
meg az uj utat.

Innét indult ki újabb fejlődése. Mert fölismerte, 
hogy a sikszerüség megőrzése áldozatokat követel, kö
veteli a lemondást a mélységről, a háttér elmélyitéséről 
egyrészt s az alakok erős plasztikájáról másrészt. Meny
nyit viaskodott ő e két, össze nem egyeztethető törek
véssel s ime az uj belátás elvi magaslatán közeledett az 
egységhez — a kontúrt jogához, az alakot a térből ki
vágó jogához juttatva, a színek eleven összehangolásá
val a természetből egy-egy nagy hangulatot emelt ki. Min
dent elhagyott, ami e hangulatot zavarja s csak azts annyit 
adott, amennyi az alaphangulatot szolgálja. így egyszerű 
formákhoz jutott, melyeknek vonal játékával nyugodal
mas, mély érzéseket fejezhetett ki, olyant, ami tagolja a 
díszítendő fölületet, de össze is foglalja a síkokat s az 
alakok ornamentális elrendezésével díszíti a falat, de 
azt soha föl nem bontja, meg nem töri. Ha ez, a freskó- 
hatás, a végső cél, akkor nehéz bilincseket rak a kép
zeletére, de emellett nagy szabadsághoz is jut általa. 
Eleinte a szabadságot szabadossággal tévesztette össze: 
eltért a természetes formáktól, valahányszor úgy vélte, 
hogy a vonal ornamentikája megkívánta. Ilyképp egy 
— a természet kicsinyes igazságai fölött álló — világot 
akart teremteni magának, ahol minden segíti, emeli, 
kiegészíti egymást, ha külön-külön, önmagában véve 
nem is igaz, mert igaz lesz, mint együttes. Ez volt Gauguin 
tanítása, aki a nagy egységek teremtésére törekedett,
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ahol semmi sem él külön életet s csak akkor jó, ha nem 
rí ki a harmóniából. A művész dekorativ érzéke legyen 
az egyetlen törvényhozó, mely elfogad mindent, ami, ha 
fölbontja, színezi, részletezi is a tömegeket és a tónuso
kat, ha ellentétbe kerül is a naturalisztikus részietigaz - 
Sággal, de azért egymáshoz való viszonylataiban össze
függő, tökéletesen harmonikus, egységes; ahol a vonal 
és a szin külön-külön nem létezik, csak egymásért van
nak. Ez volt ekkor Iványi-Grünwald Béla uj eszthetikája 
is. És ennek a célnak áldozott fel mindent, elsősorban a 
formák naturalisztikus igazságát. Hogy a végső harmó
niát megkaphassa, hogy az egész szinbenyomást mindig 
maga előtt lássa, már a Tavasz festésénél átlátszó papi
rosra festette meg az egész kompozíciót, azt a vászonra 
erősítette s a vászonra való átfestés közben egy-egy 
darabot levágott belőle. így mindig látta az egészet 
színeiben és azok viszonylataiban, mert nála a szinbe- 
nyomás volt az uralkodó. Főleg Kecskemétre való á t
költözése idején kereste a dekorativ elvnek e teljes érvé
nyesítését, főleg a színharmónia irányában'. Eleven bi
zonysága volt ennek az a néhány kartonja, a kecskeméti 
kaszinó frontjára tervezve, melyek színtelen abstrak- 
ciókban meg se közelítették a végleges megoldást a fala
kon, ahol nagy, elhatározóan jellegzetes színfoltjaikban 
— életre keltek s táncra perdültek az ábrázolt alakok 
mozdulatai, a legfinomabb belső zenére, melyet önma
gukban hordoztak. Ez Iványi-Grünwald Béla művésze
tének a legmélyebb titka: a belső zene, melynek melódiái 
kifogyhatatlan bőségben zengnek a lelkében. A természet 
előtt állva, most nem annak egy szeszélyes pillanatát, 
hanem egy minél teljesebb összefoglalását akarta adni,
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a leikéből vetité kifelé a természetbe. Ez a szintézis ezek
ből a megfigyelésekből, a természetszeletek összetevésé- 
ből adódott, akkor is, mikor a kecskeméti piaci kálvária 
előtt kofákat ábrázol a hóbuckák között, vagy mikor a 
hegyoldal előtt uzsonnához terített asztalnál ülő, álló vagy 
fekvő alakokat, —-a  lényeg az a belső zene, mely a figu
rákat egybefoglalja, a felépítés ritmusa, mely a szemet 
lágy, álmodozó hullámvonalakon át intenzív színek mély
ségeivel gyönyörködteti. Ez megfelelt a maga életritmu
sának, a csöndes, álmodozó, mélységes természet-szeretet- 
nek, mely őt titkos szépségek kifürkészésére képesité.

így jutott el egy uj vonalideálhoz, mellyel egyidő- 
ben színfelfogása is megváltozott. A múltja, mely a ter
mészet megismerésében gyökeredzett, segítségére sietett 
s belső harcában diadalhoz juttatta — önmagával szem
ben. Felismerte, hogy a falon függő kép nem adhat teljes 
freskóhatást, már pedig amit az impressziónista-ellenes 
irány hangoztat, hogy a formáknak a síkon belül való 
megőrzése a lényeg és ezért mindent fel lehet áldozni, 
csak annyiban jogos, amennyiben őszinte és tisztán 
freskót akar adni. Megalkuvás itt csak torzszülöttekre ve
zethet, a problémák tiszta felismerése nélkül igazi meg
oldás lehetetlen. Matisse majmolóinál ezt mindennap 
szemlélhette. Az aberrációk kijózanították. Ezekért a 
deformációkért nem kárpótolhat semmi, semmiféle tiszta 
ritmus; felismerte, hogy a belső zenének deformáció nél
küli tiszta igaz megfigyelésekből kell kialakulnia, hogy 
teljes összhang csak a formák természetes igazságának 
és a vonalvezetésnek egységéből állhat elő, hogy a vonal
kapcsolatoknak a naturalisztikus forma igazságon kell 
alapulniok és a színharmónia bármily egysége nem fed
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heti el a formák keresettségét, természetellenes voltát. 
Ezen az utón nem mehetett tovább. Nem követhette 
a túlzó törekvéseket, mert jól látta, hogy zsákutcába 
vezetnek, melyből aztán aligha lesz kiút. Az újítók 
vakmerőségei csak megerősítették érzése igazságában. 
Belsejébe menekült, a maga csöndes világába és onnét 
indult uj útjára.

III.

S igy jutott el — önmagához.
Álljunk meg itt egy pillanatra, egy kis kitérőre, 

hogy egy ma nagyon is aktuálissá vált kérdést, melyet 
évek óta feszegetek, újból megvilágíthassak.

A festészet alapproblémája minden időben, a leg
első kísérletektől kezdve — se legelső kísérletezésekbe a 
jégkorszak barlanglakó törzseinek művészetét is beleér
tem! — a legifjabb művészi megnyilatkozásokig nem volt 
egyéb, mint a síkon (falon, csonton, deszkán vagy vásznon) 
a természet képeinek megrögzítése, de ez az ábrázolás két, 
szinte poláris ellentétü folyamat eredménye. A művész 
ugyanis a természet képei előtt vagy közvetlenül vagy köz
vetve keletkező víziót ábrázolhatja, vagy benyomásait 
vagy emlékképeit, ezek szerint alakul ki víziója, belső képe, 
melyet lelki szemével lát s amelyet folyton táplálnia kell, 
de újra vagy közvetlen természetbenyomásokkal vagy 
emlékképeivel. Ezt a belső képet vetíti vagy a falra vagy 
a vászonra, de újból kétféle eljárással vagy meg akarja 
őrizni a fal sikszerüségét s ez esetben művét, mint távol
sági képet fogja fel, vagy a falra aggatott vászonra fest,
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ami azzal a fikcióval jár, hogy a négy keret közt egy darab 
természetszelet áll előttünk, melyet térszerünek, mint 
közellátási képet, minden dimenziójában, mélységében, 
hátterében is szemmelletapintva fog fel. Ez a két felfogás 
polaris ellentétű és kétféle stilus-kialakulásához vezetett. 
Minden korban viaskodik egymással e kétféle festői fel
fogás, kiegyenlithetetlen ellentét ez, teljesen különálló 
eszthetikával. Más-más térfelfogással, más-más időszem
lélettel állunk szemben, mindegyik ragaszkodik a maga 
természetfelfogásához és minél ösztönszerübb a képvi
selője, annál kérlelhetetlenebb. Vannak korok, ahol ez az 
összeütközés életre-halálra megy, máskor a két irány 
összekuszálódik, a két fikciót össze akarják egyeztetni, 
vannak művészek, kiket ösztönük nem véd meg az eklek
tikus összegabalyodástól. Ez pedig nagy stiluszavarra 
vezet, mert a festészet tisztára látási értékeket teremt, 
a szem számára dolgozik, a szem pedig a zűrzavart ösztön- 
szerüleg kerüli, védekezik ellene, mert egyszerűen fizikai 
fájdalmat kelt benne.

Ha a falfestő átveszi a függőkép festésének fikció
ját és a falat áttörve, mélységet, teret, végtelen hátteret 
ábrázol, de ugyanakkor arra törekszik, hogy nyugodt 
hatást keltsen, a távolsági kép megőrzésével, — természe
tesen összevissza keletkezik, a néző nem tud tájékozódni 
s a szemlélet szinte leküzdhetetlen nehézségekkel jár. 
A nagy művészt az jellemzi, hogy ösztönszerüleg is tiszta 
stilusegységben dolgozik. A Michelangelok és a Correg- 
giok —■ mindegyik a maga fikcióján belül — végletesen 
konzekvensek maradtak. Mi-chelangelo (a sixtusi kápol
nában) az által, hogy freskóját kisebb egységekre osz
totta fel, melyeket külön-külön, mint távolsági képet 

II. 2-
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egységben lehetett felfogni. Correggio (a pármai dómban) 
azáltal, hogy freskóját mint egyetlen pontból, alulról 
felfelé (de sotto di su) felfogható közellátási képet adta 
s a szemet csoportról-csoportra egymásutánban ve
zette, hogy ilykép a felfelé mozgás illúzióját felkeltse. 
Michelangelo megőrizte a fal sikszerüségét, azon volt, 
hogy a fal maga átsugározzon, oda éreztessék, mint 
megmozdíthatatlan háttér. Correggio áttörte a falat s 
azon keresztül mutatta be a végtelen kék eget, melyben 
végeláthatatlan alakok serege, forgó, hullámzó, kavargó 
mozgást végeznek. Stílusuk egységét mindkettő tisztán 
megőrizte. Fikciójuk, melyből kiindultak, stílusuk min
den részletéből kiolvasható, következetesek maradtak 
kezdettől végig.

A sikszerü freskóteknika eszthetikáját tehát nem sza
bad az áttört fal esztétikájával keverni, mert a cél ellen
tétes lévén, a stilus is szükségkép az. (A függő kép a fal
áttörés fikciójának felel meg.) Az első esetben a dekorativ 
törekvés, a fal diszitése felfokozódhatik monumentáli- 
tássá, amikor a nagy nyugalom a hatalmas formák rit
musából áll elő. A másik esetben a mozgalmasság illú
ziója a cél, melyet szin és fényellentétek teremtenek.

Az első esetben a harmadik dimenzió kikapcsolása, 
a mélységhatás elkerülése megadja a szemnek azt a lehe
tőséget, hogy nyugodtan, szinte mozgás nélkül, mint egy
séges képet foghassa fel az egész, még oly nagyméretű 
kompozíciót is. A művésznek arra kell törekednie, hogy 
a szemet ne mozgassa. Olyan vonal ritmust kell terem
tenie, mely ne csábítsa a szemet ki a síkból, tehát a magas
ságot és szélességet hangsúlyozza, melynél a függőleges 
és vízszintes az uralkodó elem.
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A másik esetben a harmadik dimenziót kell hang
súlyoznia, ami azonban csakis szemmozgással fogható 
fel, ami már fizikailag is elősegíti a mozgalmasság illúzió
ját. Ami ezt az illúziót fokozza, erős fény és szinellentétek, 
átlósrendszerü kompozíció, a szemnek befelé, a mélybe 
való csalása, mind alkalmas stiluseszköz a drámaiság ki
fejtésére.

Az első esetben, a sikszerüség megőrzésénél, a művész 
feladatát csakis akkor éri el, ha alakjainak formáit nagy 
szemmel látja, csoportjait minél egyszerűbb, könnyen 
felfogható, geometriai formákba foglalja s nem a színe
zésre, hanem a vonalmenet egyszerűségére törekszik- A 
másik esetben, a mélység éreztetésével, a művész arra 
törekszik, hogy csoportjait sejtelmes fényhatással vagy 
éles szinellentétekkel állítsa egymással szembe, nem a 
könnyen felfoghatóság, hanem a sejtelmesség felkeltése 
lehet a célja, erős plasztikai hatásokat keressen tehát, 
mindez csak arra való, hogy a szemet mozgásra izgassa, 
ami a drámaiság illúzióját felkelti.

Minden kor művészete ezeken az igen egyszerű, ta- 
pajsztalat szülte hatásokon nyugszik, a leggazdagabb vál
tozatossággal, az effektusok végeláthatatlan kincseit hal
mozva fel. De amit meg nem szűnünk hangsúlyozni, az 
az, hogy e két polaris ellentéten alapszik minden kor 
stilusa és csak akkor állott elő a fejlődésben zavar, amikor 
a két stílus követelményeiből,, eklektikus ízléssel, kevert 
stílust igyekeztek kifejleszteni.

Ez volt a helyzet a közel múltban.
Az impresszionizmus, mely a fényre alapította stílu

sának egységét, a fény mozgalmasságára, a levegő vibrá
lására, a fényben egyre változó szinreflexek gazdag vál-

2*
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tozataira, eljutott fejlődése folyamán ahhoz a fázishoz, 
mikor a fényjelenség hangsúlyozása kedvéért magukat 
a fényt hordó tárgyakat is elsikkasztották. Ez a túlzás 
minden stilustörekvésnél beálló jelenség, oly egyoldalú
ság, mely aztán természetszerűleg megboszulja magát.

Amikor a tárgy anyagszerüségét hangsúlyozni kezd
ték, még az impresszionista csoporton belül is, a nyugodt 
szem számára dolgozó freskóhatást kereső irány úgy 
érezte, hogy eljött az ő ideje. Az anyagszerüség követe
lése ugyanis azt jelentette, hogy tekintsünk el a fénytől, 
a levegőfestéstől, mely a formákat felbontja s magát a 
formát, nyugodt és közönyös világításban,, nyugodt szem
mel, részletről-részletre tapintsuk le, ami természetszerű
leg abstrakcióval (fénytől, a vibráló, rezgő, nyugtalan 
hatásokat keltő fénytől való el vonatkozással) jár együtt, 
így egyszerre lábat adtak az abstrakt iránynak, pedig 
eleinte csak arról volt szó, hogy az impresszionizmus tul- 
ságaitól óvakodjunk. De az élet rendesen ellentéteken át, 
ingalengésszerüen halad. Az impresszionizmus ellenzői 
közt a leghangosabbak az abstrakt irány követelői voltak, 
akik Cézanne-re hivatkoztak s némileg joggal. Cézanne 
csakugyan abstrahált a fénytől, művészetét a színre ala
pította, az anyagszerüséget, a formát hangsúlyozta s az 
impresszionizmus túlzóinak súlytalan és anyagtalan fény- 
feloldásaival szemben a múlt nagyjainak, első sorban 
Poussin-nek biztos formafelfogásáért, hatalmas vonal- 
vezetéséért, egyszerű geometriai formákra visszavezetett 
monumentalitásáért rajongott: „Imaginez: Poussin refait 
entiérement surnatúré, voilá, leclassique que j’entends.“*

* Bemard: Souvenirs sur Paul Cézanne. Párls, 1912. 98. 1.
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Tehát Poussin! . . .  Ez a név a franciáknál sokat je
lent, százados küzdelem szimbóluma, a XVII. század óta 
vezérjelszó. Jelenti Rubens tagadását, a szinre felépített 
művészet ellenzését, a rokoko, a romantika, az impresz- 
szionizmus ellentétjét, egyszersmind állítás is, a forma, 
a felépítés, a vonal hangsúlyozása. Itt Poussin, ott Ru
bens. Ingres tagadta Rubenst és rajongott Poussinért, 
Délacroix Rubenst hirdette és kerülte Poussint. Poussin 
tehát Le Brunt, David-ot, Ingrest, Dégast és Cézanne-t 
jelenti, Rubens pedig Watteau-t, Fragonardot, Déla- 
croixt, Renoirt.

Alapjában azonban a nyugodt szemmel látók küz
delme ez a szemmozgásban gyönyörködőkkel.

Cézanne tragédiája az volt, hogy Poussin-t mondott 
és Rubens zsenije élt benne. Hogy az impresszionizmussal 
szembe került, ami pedig Rubens irányának folytatása, 
ez az ellenkezés a túlsó táborba kergette. Aki ösztönével 
ellentétbe kerül, végül is zsákutcába jut.

Mert mit látott ő Poussin-ben?
Poussin művészete az ősi ellentét küzdelmének szín

helye: monumentális nyugalmat akart térbe állított, egy
ségben felfogott csoportokkal. De ez egység helyett min
den csoportját egy síkban, reliefszerüen építi fel. Poussin 
fejlődése e két ellentétes művészi célzat közt való ide- 
odahajlás közt folyt le. A nyugodt felépítésre való vágya
kozásba beletör képsikjának diagonalis elrendezése, az 
egyszerű csoport elrendezést megbontja az, hogy kora 
hatása alatt túlsók alakot mozgat, de igyekszik ezt azzal 
ellensúlyozni, hogy csoportjait egyszerű geometriai for
mákba vonja össze, hogy alakjait mind az első síkba 
helyezi, ami által reliefszerü elrendezés áll elő, távolsági
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képre szorítkozva. Mi történjék a háttérrel? Alakjait a 
táj előtt csoportosítja, alak és táj nem olvad össze, két 
látási irány áll egymással szemben, — ha a figurákat né
zem, nem látom a tájat, ha a hátteret nézem, nem látom 
az előtér alakjait, a mélységbe nem vezeti egységesen a 
szemet, csoportjai külön való életet élnek, nyugodt szem
mel átfoghatom őket, egy pillantással érzem a vonalak 
hullámzását, a magasság és szélesség van hangsúlyozva. 
A tájképi háttér azonban külön látási irány, külön látó
határral, együtt és egyszerre nem lehet őket látni. Csak 
később, öregkori művészetében hangsúlyozza erősebben 
a háttért, a térfelfogása átalakul, a tájképi rész az ural
kodó, természetesen ugyanakkor az előtér alakjainak 
dimenziói veszitenek, csak utolsó képében, az Apolló és 
Daphné-ban jutott közelebb az ellentét megoldásához, 
némileg sikerülvén a nagyobb méretű alakokat a tájba 
beléhelyezni.

Cézanne felfogta Poussin problémáját, de nem 
tudta ő sem véglegesen megoldani. Kiindult ő is az elő
térbe, reliefrétegbe állított csoportokból, melyeknél a vo
nalvezetés a sikszerüséget hangsúlyozta, beszélt ő is arról, 
hogy a csoport-felépítés megértésének könnyebbitésére 
egyszerű geometriai formákból kell kiindulni, mint ahogy 
a legbonyolultabb formák is ilyen latens alapformákból 
nőnek ki, selon la sphéra, le cőne et le cylindre, vágyódott 
ő is a klasszikus stílus tisztaságára, de valami uj szintézis 
lebegett a szeme előtt, Poussin elvei refait entiérement 
sur natúré, mert érezte, hogy Poussin-ban sok az idegen, 
a konstruált, a nem a természeten felépült elem.S még egy! 
Cézanne szinember volt. Rubens kolorizmusának vérbeli 
unokája, szinharmóniája közvetlen, a természetből ki-
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emelt, abban gyökeredző, uj szinmuzsika, melyben drá
mai akcentusok, belső dynamika él és mozog, fojtott szen
vedéllyel. Mig az impresszionizmus a fényre alapította 
stílusát, Cézanne a színre. A fény vibrálásának vissza
adására szemmozgás, sőt gyors szemmozgásra van szük
ség, akkor is, mikor ábrázoljuk, — tehát a festőnek — 
akkor is, mikor a festményt nézzük. Cézanne a nyugodt 
szemmel látás embere volt. „Felfedeztem, írja, hogyha 
a fényt nem adhatom vissza, helyettesíthetem a színnel.“ 
Az ő színe nem ellentéteken épült fel, mint a Délacroix-é, 
hanem a moduláláson. (On ne devrait pás dire modeler, 
on devrait dire moduler.)

Mit értett alatta?
Ő a szint háromféle alapon modulálta: kiindult a 

tárgy alapszínéből, a tache dominante-ból, visszatért a 
lokális színhez, — itt van az első eltérése az impresszioniz
mustól, mely nem ismer helyi szint, mert a fény a szint 
percről-percre változtatja. Cézanne közönyös világítást 
keresett. Innét sok panasza az időjárás ellen, melyről 
Vollard könyve mulatságos epizódokat beszél el. Ha el is 
tekintett a lokális szint megváltoztató fénytől, a fény 
teremtette reflexekről nem mondott le. Minden formát a 
szomszédos forma színének reflexeiből épített fel, e refle
xek tükröződnek a tárgyakon s ez a második alap, melyet 
a szin modulálásánál figyelembe vett. Ez látszólag im
presszionista elv, de valójában nem az, mert nála a tache 
dominante minden moduláláson átcsillog, viszonyba jön 
a reflexekkel s viszont a reflexek a tárgy helyét fixirozzák, 
mert a legcsekélyebb változás a környezet reflexeit be
folyásolja. Ehhez járul egy harmadik viszonylat, az, hogy 
a tárgyak lokális színei megerősödnek azáltal, hogy min-
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den szomszédos tárgyban tükröződnek, hogy minden más 
alapszínben,: mint szintartalom bele vannak keveredve, 
lopva felbukkannak, mint sokszoros visszhang, ami által 
telitettek és sokszölamúak, gazdagon orchestráltak lesz
nek. Ez az. egybekapcsolás egy szinegységet teremt, Cé
zanne híres fayence-harmóniáját, — ami végső eredmény
ben nem más, minthogy a szem, mely a gazdag szinmodu- 
lálást nyomon követi, sohasem fárad el, a szin fokozatai
nak finom modulálása, ecsetkezelésének egymásba ol
vasztó, rétegszerü, hig, foltos hatása által nyugodt szem
mel való rotáció áll elő, ami végső hatásában megnyug
tató.

íme Cézanne, a szinember, aki érezte, hogy ereje 
éppen palettája csodás finomságaiban rejlik, mitévő le
gyen a rajzos., a raison-t előtérbe állító, hideg Pous- 
sin-nel? Persze, persze, ha ezt a kettőt egyesíteni lehetne, 
abból, azt hitte, valami csodás egység állhatna elő?! Hiú 
ábránd. Bár oly régi. Hányán szerették volna Michel- 
angelot Tiziannal egybefogni? Ez azonban Cézanne-nak 
sem sikerült, mert ő művészetét a színre alapította és alak
jait és terét a színből tudta csak kifejteni, amit Poussin- 
ből átvett, — alakjainak reliefszerü csoportosítása, — az 
ellentétben állott színfelfogásával, mely egymásba olva
dást, mélységhatást, a harmadik dimenzió éreztetését 
követelte volna.

Tagadta is ő a sikszerüséget, a laposságot s ezért 
tagadta a maga egész iskoláját, Gauguint ésVan Gogh-ot, 
(hát még Matisse-ről miket mondott volna!) mert őt a 
síkok egymáshoz való viszonylatai érdekelték, — jamais 
je n’ai voulu et je n’accepterai jamais le manque de 
modelé ou de gradation; c’est un non-sens. Gauguin n’était
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pás peintre, il n’a fait que des images chinoises.* Bizonyára 
a japán fametszetre gondolt, tehát tiszta sikszerüségre, 
mert az ő ideálja az anyag tömegének éreztetése, a mély
ség, a domborulat, a plasztika, a természet és alakok végső 
egysége.

Itt tartott belső küzdelmében Cézanne; egyrészt 
Poussin relieffelfogása, másrészt ösztönös színlátása ke
rült ellenkezésbe művészetében, s ebből az ellentétből 
végső szintézisre jutni nem tudott. Az impresszionizmus 
elanyagtalanitásával szemben hangsúlyozta az anyag 
súlyát, tömegét, színét, — ez belekapcsolta a muzeális 
múltba, — de a nagy problémát, az alakoknak és a kör
nyezetnek egy végső egységbe való foglalását, csak fel
vetette. Nem tagadom, magának a problémának felvetése 
is érdem, egy olyan időben, mikor az impresszionizmus 
túlzói szinte elsikkasztották a levegő kizárólagos festésé
vel a benne levő tárgyakat. A probléma tehát megoldást 
követelt. Gauguin és főleg Matisse kikerülték a megoldást 
azzal, hogy a tiszta folthatásnál maradtak s eljutottak 
a plakáthoz. Ez egyáltalán nem megoldás, egyszerűen a 
kérdés megkerülése. (És a kubismus? Arról pedig, mint 
komoly művészi problémáról, beszélni is alig érdemes.)

Mi hát a megoldás?

I V .

E kitérés után egyszerre csak azt látjuk, hogy a nagy 
festői probléma, mely Európaszerte foglalkoztatja a XX. 
század pikturáját, tulajdonkép Iványi-Grünwald Béla 
problémája is egyúttal, hogy amit Kecskeméten megkez-

Bernard, Souvenirs sur Paul Cézanne. 35. 1.
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dett és a fővárosba költözése óta folytat, művészete uj 
állomásának eredményei, egyenesen arra a kérdésre adott 
válaszok: hogyan lehet az alakokat és csoportokat úgy 
beleállitani környezetükbe, hogy abból egy nagy, egy
séges, nyugodalmas, idyllikus, szinte földöntúli mesehan
gulat áradjon ki?

Hogyan lehet? Mialatt körülötte mind hangosabban 
követelték a természettől, helyesebben a természetestől 
való radikális elszakadást s hirdették a deformáció jogos
ságát, sőt egyedül üdvözítő voltát, ha a főcélt: a felületen 
kiképzett erőknek, az alakok funkciójának egyensúlyozá
sát csakis ezáltal lehet elérni, ami nem szabadságra, de 
szabadosságra vezetett, Iványi-Grünwald Béla szemmel 
láthatólag, évről-évre mind következetesebben megtért 
a régi mesterek klasszikus kompozíciójához és még inkább 
a formák tiszta, mocsoktalan ábrázolásához. Elvben 
tehát Poussinhez.

Közvetlenül a háború előtt, 1913 tavaszán, az Ernst- 
muzeumban rendezett gyűjteményes kiállításán, meg
figyelhettük ezt a magába térését, ami azóta egyenes 
irányban folyton emelkedik. Tavasz ébredése, mellyel 
1914-ben a nagy aranyérmet nyerte, klasszikus emlékeket 
kelt fel. Az alakok az első síkban függőleges elhelyezésben 
két csoportra oszlanak, melyek között az ülő alak össze
kötő vonalat képez. A háttér nem nyúlik a mélybe, mint 
függöny zárul be s az előtér fáinak koronái mögött húzó
dik el. Nyugodt, szenvedelem nélküli mozgásban, relief- 
szerüen csoportosulva kapcsolódnak egybe az alakok, a 
vonalvezetés hullámzásának lágy kurvaturája alig moz
gatja a szemet. A Fürdés után (1915) csoportelhelyezése 
jóval egységesebb. Itt az öt alak csodálatos finomsággal,
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lágy hullámvonalban omlik egymáshoz, a vonalvezetés 
biztonsága tökéletes, a mély tüzű színek, a fényárny já
téka, az előtérbe állított alakokon koncentrálódik, a hát
tér ragyogó ege egyenesen lezárja a csoportot. A Zsu
zsanna (1915) rokonelrendezést mutat, csak a mozgal
masság van erősebben hangsúlyozva. A csoport diago- 
nalisan felépített, jobboldalt a fény a dombra vezeti a 
szemet, melynek lankásán nyáj legelész, de a háttér itt 
sem nyílik ki, ellenkezőleg, a reliefszerüség meg van 
őrizve. A Szieszta (1916) kompozíciója ovális elrendezé
sével nyugodt letapintásra készteti a szemet. A középen 
ülő alak diagonalisa átvágja a síkot és a körülötte ováli
sán elhelyezkedő alakok a vonal folyamatos körbe futá
sát sehol meg nem szakítják- Ilykép lágy omlás, halk 
vonalmenet áll elő, amit a fény és árnyék gyöngéd á t
menetei, a lokális színek éreztetése, a tiszta formák hang
súlyozása halk muzsikával kisér.

Formafelfogása eközben egyre egyszerűbbé válik. 
Természetlátása, tájképeiben is, a nagy szemmel látott 
formákhoz vezette, a legegyszerűbb motívumokat ilyképp 
monumentálissá tudta fokozni. A kecskeméti országút 
(1916) melankolikus síksága, az utkanyarodás hatalmas 
lendületével, nagy erővel fogja meg a szemet és vezeti a 
mélybe, szinte ez a lendület lesz a festmény hőse, a színek 
szűkszavúsága ezt nem zavarja. A szín csak kiegészítője 
a formáknak. A Menekülés (1917) lendülete érdekesen 
illusztrálja ezt. Az óriásnak csapásra emelt karja elől 
menekülő négy leány piramidalisan felépített csoportja 
csodálatos egység. De ez az egység oly nemesen van 
tagolva, hogy minden részleté, a mozdulatok minden 
funkciója egyszerre felismerhető s mi egy tekintettel fel



28

fogjuk az egész csoportot, aminek nyugodt hangulatkeltő 
ereje van. Alendületes mozgásnak, a drámai feszültség elle
nére, az egyszerű felépítés révén, nincs semmi nyugtala
nító hatása s a mélytüzü színek, főleg a fény és árnyhatás 
nagy foltokban való alkalmazása a megnyugtató hatást 
csak fokozza. Az Ariadné-1 (1918) Naxss szigetén hűt
lenül'elhagyó Theseust ábrázoló nagyszabású képe be
tetőzi ily irányú alkotásait. Az alvó leányra koncentráló
dik minden fény, mely finom lányos formáin végigsuhan 
és azokat gyöngéden ölelgeti. A hős,- ki görbült hátú 
kísérőjével hazájába oson vissza és nagy léptekkel indul 
a tenger felé, mialatt társai már feszitik a hajón a vitor
lát, a viharos égbolt előtt hatalmas silhuettet alkot. 
Ariadne társnője a jobboldali sarokban alszik a félho
mályban, csend van, a lágy vonaljáték a tárgyhoz simul, 
a szin és fény nagy masszákban kiséri a formákat. A 
forma és szin összhangja ilyképp teljes.

Egyik utolsó műve, a Fürdőzó'k a nemes vonalve
zetés mellett tónusának lágy fátyolával is különösen 
mély hatást keltett. Itt a nyugodt szemmel látás meg
nyugtató hatását a viz párás levegőjébe állított cso- 
portozatnak lágy hullámvonala költői érzéssel fokozza.

Csak hadd követeljék a radikálisok a formák felbontá
sát, hirdessék jogosnak a deformációt — ,,a természet“ — 
mint egykor Réti István irta — „monumentális változat
lanságban, tudomást semmiről nem vevő, néma nyugalom
ban áll tovább“, áll annak a számára, akinek van szeme őt 
látni s aki felismeri a legkisebb részletben is a benne rejlő 
csodálatos nagyságot és minden torzítás nélkül ki is tudja 
azt fejezni. Iványi-Grünwald Béla eljutotta monumenta
litáshoz, éppen az egyszerű motívumok felfokozása által.
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De milyen egyszerűek e motívumok! A kecskeméti 
parkfájának terebélyes lombkoronája átlóban vágja 
á t a képsikot s tömegének mozgása — méltóságos len
dületével — döbbenetes erejű.

Egy paraszti Udvarrészlet (1921), oh de milyen sem
mitmondó az másnak! Hányán festették meg, főleg az 
aquarellező dilletánsok — egy udvarrészlet, baromfival 
— egy udvarrészlet szürke földdel —■ s Iványi-Grünwald 
Béla hatalmas monumentummá tudta fokozni. Minden 
forma nagy szemmel látott, nagy lelket kapott; végtelen 
nyugalomba borult csönd van az udvaron, de élő csönd, 
a kevés szin élete. A magyar parasztudvar minden 
melancholiája beleszoritva, ősi nomád emlékek élednek 
életre, a kihalt udvar, melyen néhány baromfi csipog, 
visszhangozza az eseménytelen falusi életet, de nagy
vonalúságában epikai melanchóliát éreztet, a formái 
egyszerűségével, a vonalvezetés nyugodalmával, a színei 
mélységes tonalitásával. . .

Ide jutott el ma a művész, az ősi magyar művészet 
fojtott tüzű koloritjához, ahhoz az egyszerühöz, ami a 
legmagasabb művészet. Mint aminő az ember, a maga 
csöndes magábamélyedésében, olyan a művészete, belső 
zenéje van, melynek melódiája csodásán harmonizál 
érzése, életritmusa, egyszóval egész egyénisége nagy egy
szerűségével.

Igen, Iványi-Grünwald Béla művészete az egysze
rűség művészete. Hangsúlyozzuk ezt, mert ezzel eljutott 
a művészi fejlődés egy oly magaslatára, melyet kö
zönségesen csak a mélybe látók, a nagyságot megér
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tők, a művészet végső igazságait íelösmerők méltányol
nak. Az egyszerűség titka éppen az, hogy — nem le
egyszerűsítés, nem leszegényedés, hanem minden gaz
dagság oly tömör egységbe foglalása, ahol nem hiányzik 
semmi, de megvan minden, oly magától értetődő 
minden, hogy szinte művészet nélkülinek hat; pedig 
a legnagyobb művészet az, amikor már nem is hat 
művészetnek; maga az élet fölött álló élet, csodás 
egységben, ami maga az egyszerűség.



II

ványi-Grünwald B, Ablaknál



Parasztszoba.Iványi-Grünwald B.

III.



Iványi-Grünwald B. Tanyai udvar.

►— i

<



Iványi-Grünwald B, Földomlás.

<



Iványi-Grünwald B. Hegyi utón. <



VII.

Iványi-Grünwald B. Kecskeméti Kálvária előtt.



Iványi-Grünwald B. Ut Kecskemétnél. V
III.



IX.

Iványi-Grünwald B. Menekülés.



X.

Iványi-Grünwald B. Ariadne.



Iványi-Grünwald B. Táv asz.

X
I.



XII.

Iványi-Grünwald B. Tavasz ébredése.



XIII.

Iványi-Grünwald B. Fürdés után.



XIV.

Iványi-Grün,vald B. Zsuzsanna.



XV.

Iványi-Grünwald B. Virágzó fák a kecskeméti parkban.



KÉPEK JEGYZÉKE.

1. Önarckép.
2. Ablaknál.
3; Parasztszoba. A Majovszky-gyüjteményben..
4. Tanyai udvar.. A Schuler-gyüjtemértyben.
5. Földomlás. . • ■

.6, Hegyi utón. A Szépművészeti Múzeumban.
7. Kecskeméti kálvária előtt.
8. Ut Kecskemétnél. ,
9. ' Menekülés. ' . *

13. Ariadne.
11. Tavasz. ;Á Révai-yillában.
12. Tavasz ébredése.
13. Fürdés után.
14. Zsuzsanna.
15. Kecskeméti park.



AZ ERNST-MUZEUM 
MŰVÉSZ-KÖNYVEI

címmel egy könyvsorozatot indítunk meg, mely
ben a magyar képzőművészet jelesebb képviselőit 
egyenként ismertetjük a magyar közönséggel. 
A két Íves tanulmányokat, melyeket

DR. LÁZÁR BÉLA
ir, 15 kép kiséri, melyek a művészek jel
legzetes alkotásait mutatják be. Minden évben 
10 füzet kiadását tervezzük. Az első sorozat 
Csók István, lványi-Grünwald Béla, Perlmutter 
Izsák, Vaszary János, Rudnay Gyula, Rippl- 
Rónai József, Koszta József, Magyar-Mannheimer 
Gusztáv, Hatvány Ferenc báró és Gyárfás Jenőt 
öleli fel, — a következő sorozatok sorra veszik 

a régibb és újabb jeles magyar művészeket.

Egy-cgy füzet ára 35 kor.

E füzetekből 1—50-ig számozott, mentett papírra nyo
mott, a szerző és művész névaláírásával ellátott, 
különleges kötésekben AMATEUR-KIADÁS kérzül.








