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Szegő György

Töredékek
Gellér B. István kiállítása

• Pécsi Galéria, Pécs

• 2010. november 16 — december 30.

• Prológ: az EKF 2010 kitüntetett pillanat volt a pécsi városlét hosszú 
évszázadaiban. Egyben az utolsó esélyét is kínálta annak, hogy a város-
nak az elmúlt évtizedekben kifejtett kulturális törekvései a perifériáról a 
centrumba emelkedjenek. Erre a kultúra, a művészet pécsi protagonistái 
reális sanszot adtak — a töredékes megvalósulásra alább vissza-visszaté-
rek. Sokat mond, hogy az EKF év előkészítésének vesztesei éppen a helyi 
értelmiségiek lettek, akiket — mint a civilek óhajainak direkt/közvetett 
szószólóit — hamar kiiktatott a politika.1 
A vizuális művészeteket egy ilyen projektből azonban nem lehetett mel-
lőzni, éppen mert Pécs 20. századi képzőművészete erős kultúra- és város-
formáló erővé is vált. Így valósultak meg a „Magyarok a Bauhausban”2 meg 
„Nyolcak”3 tárlatai, s a Gyugyi-gyűjtemény állandó kiállítása4 ott is marad a 
Zsolnay Kulturális Negyedben. Volt Bencsik István kiállítás,5 a Pécsi Galé-

1  Az elképesztő részleteket lásd: Somlyódi Nóra A Balkán kapuja? Pécs Európa Kulturális Fővárosa 
(Kalligram, 2010) című friss kötetében. (Mindenesetre a Gellér B. választotta „Töredékek” cím nem erre 
a fájó szilánkra utal, hanem az egész lét esendőségét célzó életművet jelképezi.)
2  „A művészettől az életig.” Magyarok a Bauhausban, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010. 
augusztus 15 — október 24.
3  Cézanne és Matisse bűvöletében — a Nyolcak — centenáriumi kiállítás. Modern Magyar Képtár, Pécs, 
2010. december 10 — 2011. március 27. 
4  Gugyi-gyűjtemény — a Zsolnay Aranykora. Sikorski-ház (Zsolnay Kulturális Negyed), Pécs, 2010. 
szeptember 1-jétől
5  Blow up. Bencsik István kiállítása, Pécsi Galéria (Széchenyi tér), Pécs, 2010. október 22 — november 21. 

riában pedig megrendezték Gellér B. István 
tárlatát,6 a Zsolnay Kulturális Központban 
Pincehelyi Sándor kiállításával7 zárult az EKF 
év. Többek közt megjelent Keserü Katalin  
Lantos Ferenc monográfiája,8 és egy kötet 
Valkó László életművéről.9 Ez együtt, 
egyetlen évben a kortárs művészet komoly 
sikere. De jellemző adatpár, hogy a Bauhaus 
kiállítást „csak” 15 000-en, míg a Munká-
csy-trilógiát 80 000-en látták… A fenti 
elgondolkodtató, de egyáltalán nem meg-
lepő nézőszám-arány utólag szinte menti a 
beruházás döntéshozóit, akik Magyarorszá-
gon az utóbbi húsz évben persze sohasem 
hosszú- vagy középtávban gondolkodtak.  
A Pécsi Kiállítótér EKF-nagyprojektje elma-
radt, a megvalósult tárlatok egy része 
egyszerűen nem „fért el” ott, ahol megren-
dezték. Sem a Bauhaus a JPM fiók-épületé-
ben, de Gellér B. több mint négy évtizedet 
átfogó retrospektív tárlata sem rendezhető 
meg hiányérzet nélkül a Pécsi Galériában. 

***

Ebben a helyzetben helyes volt a döntés: a 

kényszerűen szűkre szorult Gellér B. tárlat mellé 

6  Töredékek. Gellér B. István kiállítása, Pécsi Galéria 
(Széchenyi tér), Pécs, 2010. november 26 — december 30. 
7  „Válogatás az életműből“. Pinczehelyi Sándor kiállítása, 
Pécsi Galéria új kiállítóterme (Zsolnay Kulturális Negyed), 
2010. december 10 — 2011. január 23.
8  Keserü Katalin: Lantos. Pécsi Galéria, 2010
9  Tolnai Ottó — Szegő György: Valkó László, Balassi Kiadó, 
Budapest, 2010

Gellér B. István
Töredékek, Pécsi Galéria, 2010 © Fotó: Kalmár Lajos



28

2
0

1
1

/
1

készülő „dupla album” legyen valóban reprezentatív. A Hajdu István társszerzővel 

kialakított kettős kötet10 remeklés. A tárlat és a könyvek együtt ezért válhattak 

képessé a művész heroikus teljesítményét/minőségeit visszaadni. A két „hordo-

zóról” is együtt fogok gondolkodni. 

Hajdu István elemző-összehasonlító tanulmánya Gellér B. titkát keresi. A szerző 

úgy találja, hogy a festő (szobrász, performer, grafikus, író, keramikus stb.) egy-

szerre tudós feltaláló/felfedező is. A szöveg szerint Gellér B. látásmódja maga a 

találmány: a múltba ültetett jelen, amit a néző-olvasó múltba ágyazott jövőként 

fejt fel. A Hajdu munkarész címe A múltat sem sejtheted egy slágert persziflálva 

jelzi Gellér B. István munkáinak, címadásainak jellemző szarkazmusát (a csúcsot 

számomra az Andy Warhol az epigon című kép-pár jelenti: az 5 éves Gellér B. 1952-

es sarló-kalapácsos művét a „hasonló”, két évtizeddel későbbivel-másikkal tár-

sítja; közben a neves pécsi alkotótárssal is tréfál). 

A társkötet, a kulcsalbum: antológia. Ebben a művész A növekvő város (címadó) 

témájára koncentrál, eredménye zseniális lecture. Az előbbi kritikai szövegként 

viszont precízen helyezi el Gellér B. művét a kortárs művészet horizontján, s 

hozzá egy beleérző habitüé megközelítését is mellékeli. Hajdu itt megkísérli az 

emblematikus Gellér B. István oeuvre határait kiterjeszteni arra a „másik”, geo-

metrikus festőként summázható életszakaszra is, aminek főművei most ott vol-

tak ugyan a galériában, de a művészt nem ezért „jegyzik”. Pedig Gellér B. István 

éppen a konstruktív-geometrikus korszakkal volt képviselve bő éve az Akzent 

Ungarn Nyugaton igen alaposnak számító grazi tárlatán.11 

Az összefüggést a zsúfolt, a didaxist teljesen nélkülöző Gellér B. tárlat nehezen 

tudja közvetíteni. Inkább rejtély marad, hogy a festő „Sturm und Drang“ geomet-

rikus korszaka és a finom pszeudo-tudományos magánmitológia hogyan is épült 

szervesen egymásra. Hajdu guide-ja szerint Gellér B. a hetvenes évek konceptuá-

lis művészetétől indult és műve hitelesen vezet a nyolcvanas évek posztmodern-

jébe és túl. Olvasatát erősíti az alkotó emlékező vallomásának sűrű idézése. Gellér 

B. a Lantos Ferenc mester vezette progresszív „Pécsi Iparművészeti Stúdióból” 

lett „Pécsi Műhely” konstruktivista, újgeometrikus gyökereire hivatkozik, de 

magát mint a kassákos műhelyszellemet szűknek érző tanítványt is láttatja. Aki 

(a dőlt betűs Gellér B. vallomások szerint) vonzódott a „Kondor, Szász Endre és 

más illusztrátorok iránt” is. Családi kapcsolatok is segítették, hogy majd Martyn 

Ferenc is a magánmitológia építőkockája legyen. 

10  Hajdu István: Gellér B. István — Gellér B. István: A Növekvő Város, Pécsi Galéria, Pécs, 2010.
11  Akzent Ungarn, Neue Galerie Graz am Landesmuseum Joanneum, 2009. június 26 — szeptember 6. 
(lásd: Kókai Károly: Akzent Ungarn — magyar akcentus, Balkon, 2009/7-8., 21-22.)

Gellér B. és Hajdu jól összeszerkesztett szöve-

géből-kommentárjából, a kiállított művekből és 

a reprodukciókból sejteni lehet, hogyan vált a 3T 

korában az iparművészetnek álcázott nonfigura-

tív ösvénye zsákutcává. Hajdu egyetlen realista 

ellenpéldát említ, a szociofotón alapuló, hagyo-

mányos technikájú grafikát művelő Somogyi 

Győzőt. A múlt sem sejthető szövegéhez válo-

gatott képanyag mégis azt mutatja, hogy Gellér 

B. István pályáján lehetséges volt a folytatás. 

Számára a „rajzszakköri kutatómunka” több lett 

a stúdiumnál, érdeklődése a konstruktivizmus-

ból a minimal arton át, a Vasarely féle op-art irá-

nyában — a „megszüntetve megtartani” bizarr 

receptjét meghaladva — a land art felé tágult. 

Utóbbi hamar romlandó műfaj lévén, ma jobbára 

csak fotó- és filmdokumentumokkal idézhető 

meg. Gellér B. és a pécsiek „dokus” igyekezetét 

Hajdu is igen magasra értékeli, mondván: ez a 

(képző)művészet hatott a világban sokra tartott 

magyar hatvanas évek filmes nyelvére, sőt a kor 

csak később elismert irodalmára is. 

Ez azonban már a Növekvő város „irodalmi siker- 

és titokfejtésének” témája, amihez megkerül-

hetetlen lenne a pécsi szellemtörténeti iskola 

— Várkonyi Nándor, Weöres Sándor és a többiek 

— kulturális hatásának vizsgálata. Az utóbbi 

évtizedekben, ezt mint ezotérikus tabut, elke-

rülte a tudományosság. A tabut a műkritika se 

nagyon sietett megérinteni. Ez a fekete lyuk — a 

kiállítás helyszűke miatt — csak így, a két kötet-

tel együtt fogadható be. Ebből a szemszögből 

érdekes lenne egy 3. kötetet is írni, sőt érdemes 

lett volna az EKF pécsi géniuszához Várkonyi 

Nándor kritikai kiadását is (legalább itt és most, 

a 2010 apropóján) mellékelni. Nem biztos, hogy 

nagyobb munka lett volna, mint a grandiózus 

Pécs-Lexikon összerakása. 

Visszatérve Gellér B. életművének izgalmas „vál-

tására”: az egyik első erre utaló mű a Dürer tisz-

teletére — az albumban évszám nélkül, amúgy 

1975 körül. Benne volt ez a hely szellemében.  

Pl. Keserü Ilona spektrumos „Emberszín” tere 

és ez a (korábbi) doboz-szobor: rokon festett-

formák. Magát a formát Dürer Melancholiájának 

egyik Wunderkammer-tárgya ihlette, előre-

vetítve a „gömböc-test” matematika vezé-

relte találmányát is — a jövőt sem sejtheted. 

Úgy látom, ez a szivárványos „szobor” hozta 

meg Gellér B. munkásságának azt a fordulatát, 

amelyben elindul a Növekvő város mára több ezer 

darabból álló műfolyama. A főfejezet. „E mű-

egész folyamatos »felügyelete« beláthatatlan 

anyagi és szellemi erőt vesz igénybe” — írja elis-

merő rácsodálkozással Hajdu István. De legyünk 

tárgyilagosak: éppen ezt a holizmust a honi 

kortárs művészet intézményei, az aktuális 

esztétikai gépezet, mint zárt műalkotásokból 

(festményekből, plasztikákból, aszamblázsok- 

ból) álló életművet, alig veszi tudomásul. 

Gellér B. 20-21. századi enciklopédista, akit  

Gellér B. István
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csak egy mára elillant „régi” műveltséggel 

lehet(ne) követni. Azonosítás sorozata: Dürer, 

Mantegna, Jan van Eyck, Chagall, Georges de la 

Tour, Bosch, Csontváry, M.S. mester, Botticelli 

vagy Zuccari, az antropomorf barokk építész, sőt 

egy fény-kalligráfia erejéig a kortárs Jackson Pol-

lock emlékét tartja kortárs-életben. Gyakran saját 

önarcképeit is odamontázsolja az idézetbe. Ezek 

nem az egó képei, sőt éppen a tárlat legköltőibb 

elemei. Csakhogy az oktatás rendszeréből ezek 

az 1970 óta eltelt évtizedek alatt kiestek, vagy 

soha be se kerültek abba. Az Azonosítás széria 

ugyanis 1972–75-ben készült. Éppen akkor, amikor 

a „Helsinki egyezmény” Kelet és Nyugat közele-

dését paragrafusba szedte. A regionális szom-

széd Stájerország Internationale Malerwochen/

Gleisberg rezidens-programja komolyan vette a 

találkozás, az információk szabad áramlása szlo-

geneket. Pl. Gellér B. a 10. ciklusban, pont 1975-

ben volt ott vendégművész. Feltételezem, ott 

lett módja megsejteni, hogy a művészeti piacnak 

nem egészen Helsinki szelleme fog diktálni; a piac 

nagy porondján nekünk nem adatik meg fellépni. 

Talán e felismerés révén született a Növekvő város 

ideája: egy saját világ, amelyben a „mihaszna” 

zárt műalkotások — juszt is — szinergiával tudnak 

összekapcsolódni — függetlenül a technikától, a 

műfajtól vagy a műpiac aktuális percigényeitől. 

Itt meg kell állnom. Ha jól számolok, Gellér B. 

reális helyzetfelmérését elég hamar visszaiga-

zolta a zseniális kurátor, Arturo Schwarz is, aki 

1980-valahányban „elfelejtette” Gellér B-t meg-

hívni a Velencei Biennále „Alkímia és Művészet” 

részlegébe. Emlékszem, haragudtam is kicsit 

ezért akkoriban. Láttam, hogy Helsinki szelek-

tíven működik. Majd 2000-ben a Velencei Épí-

tészeti Biennále társkurátoraként Gellér Brúnót 

meghívtuk egy önálló installáció megalkotására. 

De addigra már változtak az idők, kurátorként 

fázis-késtünk, talán ezért a „Helsinki csalódás” 

keltette harag megmaradhatott. 

Sine ira et studio — harag és elfogultság nélkül… 

Az eredetileg a (történelem)tudományra vonat-

koztatott kritérium Tacitus Annalese nyomán 

vált szállóigévé, bár ars poétikájának Tacitus 

maga sem felelt meg mindig. Az ókor óta két-

féle mintát követett a történetírás: az egyik 

etalon Hérodotosz, aki művészi elbeszélő volt,  

a másik Thuküdidész, aki — mai szóval — oknyo-

mozó volt és adott a forráskritikára. A történé-

sek és mozgatóinak racionális magyarázata felé 

a felvilágosodás óta fordult a figyelem. Hume, 

Montesquieu, Vico és Voltaire nyomán az isteni 

gondviselés és az akarat helyett a környezeti, 

valamint az emberi — morális/társadalmi — oko-

kat kezdték kutatni. A sikerekből a pozitivista 

tudósok arra következtettek, hogy a természet-

hez hasonlóan működik a történelem is, amit az 

okság, a fejlődés törvényei, a „haladás” mentén 

megismerhetünk. A művészettörténet felvilá-

gosodását, a művészkultusz kialakulását a 18. 

Gellér B. István
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30

2
0

1
1

/
1

századi művészetírástól, a gyűjtemények felfutásától, Winckelmann stíluselmé-

letétől számítják. A művészeti „evolúció” determinizmusát azonban már a Dilthey 

által szorgalmazott magyarázat-elv megingatta. A globalizáció és a helyi tradíciók 

ütközése végképp új vizsgálati módszereket követelnének. Talán kevesebb poziti-

vizmust, több harmóniát, sőt „harmonizálást”. 

A tradíció műtörténész képviselői meg — elzárkózva az ún. „európai fejlődésbe 

nem illeszthető művészettől” —, a szűken értett forrásokba kapaszkodva, az 

eltérő tudás értéksemleges kezelésétől irtózva visszavonultak a „nyugati művé-

szetbe”. Nálunk ezt a férc-fonalat vettük fel, amikor — látszatra legalábbis — a 

centrum végre elérhető közelségbe került. A műtörténészi, képzőművészet-kri-

tikai, kurátori szinkronok fáziskésése ezért aztán egyre csak nő. Hisz’ a törté-

nettudományban már 1929-ben megjelent egy másik Annales, Le Goff és mások 

kiterjesztették diszciplínájuk forráskereteit: előbb a történeti és gazdaságföld-

rajzra és demográfia-földrajzra, majd, pl. a mentalitástörténetre vagy éppen a 

régészetre és segédtudományira is. Hatásuk mára nálunk is elért legalább egy 

szűk alkotói-kutatói kört. 

***

Summa summarum, ezért lehet a Gellér B. István-féle múlt-utópia átütő nyitott 

művé. És lehet a Gellér B. oeuvre egyszerre a történettudomány iróniával telített 

parafrázisává is. A főáram süket erre. Pedig: „ki-ki egyszerre lehet tolmács, antropo-

lógus a saját otthonában, művész és kritikus ugyanott és ugyanakkor… számtalan 

rivális interpretációs lépték van egyszerre jelen, eltérő művészetfogalom, elképzelés, 

s ezek konfliktusa maga is a kulturális termelés, az esztétikai konstruktivizmus és 

relativizmus része. Minden kritikai és abszurd párbeszéd jó. Csak a süket csönd,  

a kölcsönös sértettség, az állandó gyanakvás, na, ez az, ami nagyon rossz.”12 

Gellér B. István méltó interpretációja — különféle okokból (helyszűke, az EKF kor-

társ képzőművészeti koncepciótlansága stb.) most megint elmaradt. De éppen  

itt volna egy új lehetőség: átmenetileg bezár a Szépművészeti meg a Néprajzi, 

talán a felújításra váró Iparművészeti Múzeum is. Megbillenhetne a csend.  

12  György Péter: Kettős ügynök. In: Élet és Irodalom, 2010. december 23.

Ha én ezekben a házakban most kurátor lennék, 

zárás előtt sietve behívnám a gyűjtemények 

fődarabjai közé a Gellér B. István pálya asszocia-

tív fődarabjait. Mindegy, hogy észreveszik-e  

a kortárs kurátorok, ha észreveszik a régészek, a  

restaurátorok, a néprajzi expedíciók utazói.  

A közönség. És ha észreveszik a soros magyar 

EU-s elnökség idején itt forgó politikus népek.  

„S népek hazája, nagyvilág! / Hozzád bátran kiált…” 

György Péterrel folytatva: „Amatőr xenofóbia és 

professzionális kozmopolitizmus között nem fel-

lelni egy újfajta párbeszédet, egy új szerződést 

— ezt több szempontból is életveszélyesnek 

vélem.”13 Ilyesmit írt Helmut Schmidt, legendás 

német ex-elnök is a minap14 a Die Zeitben: ha az 

európai kultúra nyitott műve gazdasági szűklá-

tókörűségből most odavész, vége is „ennek”  

a mi civilizációnknak. A perifériának és a cent-

rumnak most új konszenzust kell kötnie. 

Gellér B. zárt alkotásai együtt egy nyitott művet 

adnak — Pécsett ez most újra kiderült. Éppen 

ennek az új konszenzusnak volna kép- és szó-

mágiája, ha a fenti múzeumi álmom valahogy 

megvalósulna. Amúgy lenne némi köze tudás-

gazdasághoz is, amit makacsul politikusaink 

figyelmébe ajánlok: a Gellér B.-oeuvre a tudo-

mány és a művészet áthatásainak emblemati-

kus példája. 

13  U.o.
14  2010. december 16.
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