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Krasztev Péter

A dolog maga
Gellér B. Isván: A Növekvő Város

 � Rozsnyói Bányászati Múzeum, Szlovákia* 
 � 2009. május 13 – június 28.

ha még egyszer azt hallom egy bennfentestől, hogy egy beérkezett képzőművész 

minden tárlata mindig ugyanaz másképp, és hogy ezek a jóemberek csak pont-

szerzésnek tekintik a kiállítgatást, na jó, az esetleges eladás reménye még hel-

lyel-közzel izgalomba hozza őket, az illetőt letiltom a mobilomról, fel se engedem 

a gmailre, wiw-re, facebookra, skypera és elrántom előle az utolsó pohár bort a 

legközelebbi kiállításmegnyitón. 

Mert, lássuk be, első hallásra a rozsnyói 

Bányamúzeumban kirakni a műtárgyakat a 

szűk szakma szemében nem ér sok pontot, 

meg hát átütő biznisszel sem kecsegtet egy 

olyan gömöri kisváros, melyet — a helyiek sze-

rint — még a gazdasági válság is elkerült, mert 

már sokat rontani úgy sem tudott volna rajta. 

ezen még az a tény se nagyon módosít, hogy 

európa egyik legnagyobb bányászati gyűjte-

ményéről van szó, több mint négyezer, nagy-

részt középkori tárgyat gyűjtöttek be a szor-

gos muzeológusok a múlt század fordulója 

óta. Manapság kirándulóbuszok szállítják oda 

a bámész iskolásokat, akik végignézik, mivel 

kaparták eleik a rézsűt, mitől duzzadt a fény-

korban a német polgárok bukszája, miből épí-

tették fel az egykor virágzó települést, közben, 

nyilván, alig várják, hogy mikor lesz már a sza-

badprogram. 

De mi történik, amikor egy ilyen álmos 

városka amúgy vérprofi múzeumába beké-

redzkedik egy másik város, jelen esetben 

Gellér B. István Növekvő Városa? rendsze-

rint semmi, mert az efféle komoly tudomá-

nyos szentélyek szakmai őrei helyből el szok-

ták hajtani a bizonytalan eredetű és rendel-

tetésű művészeket. Aztán ha mégis megesik 

rajtuk a szívük, mutatnak egy ficakot, hogy 

rámoljanak le oda, csak hozzá ne érjenek az 

értékes régiségekhez, mert mindig a nyúlká-

lásból van a baj. Mert ki látott már olyat, hogy 

az ezer kínnal feltárt múlt, a valódi történe-

lem viszonyba keveredjen valamiféle kitaláci-

óval, „magánmitológiával”, ahogy ezek az esz-

téták nevezik? hát hogyan keveredhet az ocsú 

meg a búza, amikor mind a kettőnek megvan 

a maga helye a világ rendjében?

rozsnyón — hála érte az igazgatónak, álljon  

itt a neve: Csobádi józsef — megesett ez 

az apró csoda, valós és fiktív történelem  

egymásra kacsintott, majd egymásba gaba-

lyodott és bizalmas suttogásba kezdett.  

Az előtérben a szokásos utazóláda és a világ-

utazó-archeológus egyéb attribútumai fogad-

ják a látogatót, oldalt, mintegy mellékesen ott 

lóg a Növekvő Város (kvázi) légifelvétele. Aki 

nem figyel fel rá, magára vessen, elbukhatja 

az egész Gellér Brúnó-féle időturizmus élmé-

nyét. Mert bent, a kiállítótérben aztán olyano-

kat lát az ember, ami nem hétköznapi: a rozs-

nyó környékét ábrázoló klasszikus terepasz-

tal fölött vagy egy tucatnyi agyagtestamen-

tum (már amennyiben egyáltalán az a tojásfor-

mából kibomló emberarc) lóg zsinóron, néhány 

hanyagul rajta is hever a domborzaton, agyto-

jások és labirintusok aranyfüsttel bevont szeg-

mensei világítanak ki a földön elszórt szerszá-

mok közül, egy bányagép két furatába beillesz-

tettek egy szamurájkardra emlékeztető, inte-

raktív esőcsináló eszközt (átmeneti tartózko-

dási helyéből kihúzva olyan hangot ad az üre-

*  A Magyar Köztár-
saság pozsonyi Kultu-
rális Intézetének  
támogatásával

Gellér B. István
A Növekvő Város, 
rozsnyói Bányászati 
Múzeum, 2009
© Fotók:  
rajnai richárd

a
 s

z
c

é
n

a
  

;
 



10

2 0 0 9 / 6

ges, talán bambuszból készült cső, mint a 

bőséges a nyári eső); a falon a tárnák műszaki 

ábrái között ott lógnak a Növekvő Város feltá-

róinak nem kevésbé szakszerű rajzai. Sehol egy 

felirat, támpont, sehol egy tárlatvezető, aki 

magyarázatot adhatna. 

Amikor aztán leesik a nézelődőnek, miről is van 

szó, onnantól nincs is szükség idegenvezetőre: 

az exponátumok hirtelen történelmi ready-

made-ekké változnak, elkezdenek műtárgy-

ként viselkedni (hiába vannak többen), Gellér B. 

kerámiaobjektumai és képei a bányák láthatat-

lan, de feltétezéseink szerint bizonyosan létező 

szellemvilágának materializációivá válnak. egy 

olyan láthatatlan történelem bizonysága lehet 

ez, mely jóval izgalmasabb a valódinál, mert 

egyrészt nem olvashatunk róla a bédekkerek-

ben, másrészt nem szült annyi erőszakot, fél-

remagyarázást és ködösítést, ami a szlo-

vák-magyar viszonyban sem elhanyagolható 

szempont. Amit a pécsi képzőművész az elmúlt 

negyed évszázadban lassan felépített, kiállí-

tásról kiállításra bővített, fejlesztett, a város, 

melynek saját nyelve, ábécéje, belső története, 

mitológiája, vallása van, ismerjük a rítusait, 

játékait, csecsebecséit stb., rozsnyón meg-

találta a tökéletes helyét, itt összeér a múze-

umi és az elképzelt múlt, hiszen mind a kettőt 

utólag konstruálják, csak az egyikre előássák a 

bizonyítékot, a másikra pedig kitalálják. és egy 

óvatlan pillanatban a szemünk sarkából meg-

láthatjuk, amint az objektumok mögül elővil-

lan Borges, Milorad pavić, Ismai Kadare, orhan 

pamuk, Danilo Kiš elégedett ábrázata, a szer-

számok és munkagépek között feltűnik Tsúszó 

Sándor és jára Cimrman, a két kitalált művész 

alakja, majd mindannyian felemelkednek a föld 

fölé, együtt kuncognak és levitálnak a többi 

kitalált szellem és démon között.

Ilyenkor az ember csak áll, és némileg megren-

dülve megkérdi magától: ez csak egy kiállítás, 

vagy a dolog maga? Alighanem az utóbbi, de 

semmiképp sem ugyanaz másképp.

pedig kerek húsz éve, 1989-ben jártam elő-

ször Gellér Brúnó posztmodern városában a 

budapesti Dorottya Galéria kiállításán. Akkor is 

hasonlók jutottak eszembe, mint amiket most 

leírtam (a történelmi ready made-ekre vonat-

kozó rész nélkül, persze). Azóta elég sok helyre 

elvetődtem, megnéztem Armageddont, a Colos-

seumot, az ankarai hettita múzeumot, láttam 

rengeteg várostervezési és ideális városokat 

bemutató kiállítást: nekem ez mind a Növekvő 

Városhoz képest volt az, ami. Mondják rómáról, 

Szentpétervárról, Barcelonáról, prágáról, hogy 

rabul ejt. Aki egyszer bejárja a Növekvő Várost, 

azt minden más város csak hozzá képest ejti 

rabul, egyedül itt ér össze a kint és bent, a fent 

és lent, teremtés és alkotás, az egyetlen hely, 

ahol az ember nem turista, hanem otthon van,  

a sajátjai között. 

Lénárd Anna

Nem tudom én se  
magamat felfogni...
Tárlatnézés feLugossy Lászlóval 
(Kifürkészhetetlen)

 � MűvészetMalom, Szentendre 
 � 2009. március 8 – április 13.

• Lénárd Anna: Tavaly volt kiállításod a Szentendrei Képtárban,1 ehhez képest idén 

a Művészetmalomban teljesen új műveket mutatsz be. A mostani kiállításon min-

den azóta készült, a tavalyi egy év termése?

• feLugossy László: Nem, a tavalyi kiállítás visszatekintőbb volt, a nyolcvanas 

évektől kezdve adott egy szűk áttekintést. ott csak egy új installációt készí-

tettem, a hely szellemének megfelelően. Viszont ezek a képek itt a Művé-

szetmalomban az elmúlt három évben készültek, gyakorlatilag újak, még soha 

nem mutattam be őket. Azért akartam új munkákat bemutatni, mert — fur-

csa módon — még mindig fiatal művésznek érzem magam, mármint lelkileg, 

az új munkáim mindig jobban izgatnak, mint a régebbiek. Mindig az új helyze-

teket szeretem, bírom jobban, azt, amit az adott pillanatban művelek. Min-

dig az aktualitás, a jelen idő inspirál, az, ami éppen körülvesz minket. Szeretet-

tel gondolok vissza a régi képeimre is, amelyeket a hetvenes-nyolcvanas, illetve 

1  feLugossy László: DERMEDTEN. Szentendrei Képtár, 2008. júl. 26 — aug. 31. 

felugossy lászló
álönvallomások a /V/ álság ellenére I-V-ig, 2008, C-print, 60 × 40 cm egyenként
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