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gyszerre végtelenül nyitott és nagyon zárt világ – így jelle
mezhető leginkább Gross Arnold egyedülálló művészete. 
És persze csodálatos, vibráló ötletek és határtalan játékos

ság, amelynek a gyerekkori, megismételhetetlen idill iránti 
örök vágyakozás volt leginkább ihlető forrása. Nem csoda, 
hogy az egész életében művészként és emberként is egysze
mélyes intézményként működő Gross Arnold sok évtizeden át 
vágyott egy saját helyre, ahol a rengeteg összegyűjtött „kacat
ja” – a könyvektől a kisvasutakon és az ásványgyűjteményen 
át a műveiig – kiszabadulhat a Keleti Károly utcai apró lakás 
és mindenféle városszéli vagy szuterénműhelyek fogságából, 
s ahol végre valóban méltó figyelmet kaphatnak a munkái.

Így született meg 2014 szeptemberére a Bartók Béla úton 
a Gross Arnold Galéria és Kávézó, röviden Arnoldo, ponto
san abban a szellemben, ahogyan a névadója megálmodta: 
kulturális központként, ahol minden négyzetcentiméteren 
finoman ragyog az élet. A kaotikusan kedves zsúfoltság, a fa
lakon szorosan egymás mellett elhelyezett grafikák, színes 
rézkarcok, plakátok, fotók és a  rengeteg személyes tárgy 
már a belépéskor rögtön más dimenzióba repíti a látogatót. 
A megnyitón a szalagot boldogan és elégedetten átvágó művész 
sajnos nem sokáig élvezhette a varázslatot, fél évvel később, 
éppen a magyar kultúra napján, 2015. január 22-én halt meg. 
Örökségét fia, Gross András viszi tovább, aki előbb afféle 
asszisztensként segített apjának a könyvkiadásban, kiállítá
sainak megszervezésében, majd belsőépítészként vett részt az 
Arnoldo kialakításában. Közös gondolkodásuk eredményeként 

teljesedhetett ki térben is a grossi kétdimenziós, csodákkal 
átszőtt, meghitt, csipkés-madaras-virágos-kacskaringós világ.

„Apámmal egészen különleges kapcsolatban álltunk, ami 
több is, kevesebb is volt egy átlagos szülő-gyerek viszonynál. 
Mivel édesanyámmal külön éltünk tőle, csak szombatonként 
látogattam. Ilyenkor reggel tíztől este ötig mintha egy teljesen 
más világba csöppentem volna, és ő kevésbé klasszikus apa
ként, inkább a maga köré épített múzeum kedves és érdeklődő 
látogatójaként bánt velem. Például súlyos, reprodukciókkal 
teli albumokat nyomott a kezembe, főleg reneszánsz mes
terek munkáival. Így már tizenkét éves koromban elmerül
tem Hieronymus Bosch képeinek kinagyított részleteiben, 
s megéreztem, hogy az ő szörnyei és a grossi játékvilág közt 
minden látszat ellenére titokzatos, soha el nem mondott, ki 
nem beszélt-rajzolt összefüggés van. Az egyik asszisztensé
vel volt egy kedves kis játékunk is: a festményeken szereplő 
alakok közül neki férjet, Arnoldnak feleséget választottunk. 
Emellett gyakran vasútmodelleztünk is apámmal. Őt ez már 
nagyon fiatalon elkezdte érdekelni, az egykori albertfalvai 
műtermében, a hatvanas évek végén gyakran »vonatoztak« 
együtt Kondor Bélával és Pilinszky Jánossal, majd amikortól 
már külföldre is utazhatott, egyre nőtt a gyűjteménye” – mesél 
gyerekkoráról András.

Az Arnoldo emeleti galériájában lévő üvegtárló mögött 
e kollekció legfontosabb darabjai ma is láthatók, csakúgy mint 
Gross Arnold nyolcvanas évek második felétől folyamatosan 
duzzadó ásványgyűjteménye. Ezek nem természettudományos 
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2014-ben a Bartók Béla út 46. szám alatt nyílt meg 
az Arnoldo. A galéria-kávézó Gross Arnold művészetének 
és játékos személyiségének állít emléket, s az értékesítés 
mellett folyamatosan gyűjti a művészhez köthető 
dokumentumokat, műtárgyakat.

E

MK86-87_BELIV_PRESS.indb   96MK86-87_BELIV_PRESS.indb   96 2021. 07. 02.   12:40:182021. 07. 02.   12:40:18



2021. JÚLIUS–AUGUSZTUS 97

MŰHELY

Az alkotás 
mint  
pszichés erő
Szöveg: Farkas Vera

 
Gyerekkoromban a  mi kis egri lakásunk 
falaira is fel voltak függesztve Gross Arnold 
létfilozófiáját részletgazdagon életre keltő 
történetei. Ezek nemcsak elrepítettek fantá
ziaországba, megalkuvásra való képtelensé
gének öntörvényű kifejezése, rendíthetetlen 
szabadságvágya erőt és reményt is adott. 
Sokan talán nem látják és nem is keresik, 
mi rejtőzhet a gondosan kimunkált, meg
komponált grossi világon túl, pedig a kreatív 
produkciók létrehozása és az én definiálása 
tulajdonképpen kéz a kézben jár. Művészete 
mögött egyfajta önmeghatározási kész
tetés is jelen volt. Ugyanakkor az alkotás 
a személyisége részévé vált, ami úgyneve
zett hivatásidentifikációban csúcsosodott 
ki: olyan pszichés erővé alakult át, amely 
a környezet kritikusabb újragondolására és 
revíziójára késztette. Tudatos és tudattalan 
érzésvilágának, gondolatainak egyvelege 
a  száraz realizmusból kitörve álomsze
rű, saját képére formált világot teremtett. 
Egy világot, amelyhez kapcsolódva bárki, 
legyen a  föld bármely pontján, épülni és 
töltekezni tud.

Gross Arnoldhoz hasonlóan valahogy így 
alakult ez nálam is a pszichológusi hivatás 
választásakor, amely szintén nem más, mint 
egy élethosszig tartó önismereti út melletti 
elköteleződés. Az élettörténeti események 
és krízisek, a  saját múlt és belső tér fel
dolgozásának egymásra épülő rétegei utat 
törnek maguknak küldetéstudat formájában. 
Mindez értékteremtő, alkotó tevékenység
hez vezet, gyarapítva mások tudását és szel
lemét, segítve őket. Gross Arnold számára 
az alkotás bizonyosan magának az életnek 
a szublimációja volt: fantáziával átfogalma
zott világában elmélyülve a tér és az idő töb
bé nem korlát, hanem lehetőség a boldog és 
szabad létezésre. Ennél kikezdhetetlenebb 
útravalót pedig mi sem kaphatunk.

„A tudományos 
szemléltetőeszközzé 
silányult diorámát 
Gross Arnold hozta vissza 
a művészetbe”
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indíttatásból kerültek a látókörébe, hanem esztétikai inspirá
ciós forrásként tekintett rájuk, „mintázatukban saját miniatűr 
csodavilágának másolatára ismerve”. A  rajzolatuk szerint 
csoportosított ásványok szépsége, szinte isteni tökéletessége 
a  galéria-kávézó falain függő, részben meg is vásárolható, 
többnyire színes grafikákról, rézkarcokról – tájképek, város
részletek, enteriőrök, a kertek világa – is rendre visszaköszön.

A két fő műnek is tekinthető, a bejárati ajtó bal és jobb 
oldalán elhelyezett diorámák kiterjesztett fantáziavilágának 
szintén részei lettek az ásványok az apró ember- és állat-
figurák, berendezési tárgyak, játékok, bokrok, fák, sövények 
mellett. A 19. századi eredetű optikai látványosságot, amely 
néhány évtized alatt tudományos szemléltetőeszközzé silá
nyult, Gross Arnold hozta vissza a művészetbe, hogy a ké
pek szereplőinek a sík térből való kiléptetésével „a valóság 
illúziója által a  képzelet keljen életre”. Az általa készített 
diorámák legösszetettebb és legaprólékosabban megszerkesz
tett darabjai a Buda Penta Hotel megrendelésére készültek 
1982-ben. A  Rékassy Csabával közösen elkészített Nyáron 
törpéket hoztak a balatoni gólyák című alkotásnak nem csak 
a címe különleges. A csipkézett rácsozaton át nagy méretű 
olajfestményen tárul fel a Balaton jellegzetes látképe, hát
térben a Badacsonnyal. A festmény síkjára többek közt apró 
házak vannak felragasztva ablakukban rézkarcrészletekkel, 
az ácsolat alsó kis dobozterében furcsa babaház, benne ón-, 
műanyag és porcelánfigurákkal, kétoldalt elméretezett mű
virágokkal – groteszk idill a paradicsom elérhetetlenségének 
árnyékában. Jobboldalt, szemben az együttes másik darabja, 
a Kertvárosi álom foglal helyet. Ennek szintén olaj középképét 
tizenegy, Gross különböző korszakából származó rézkarc 

övezi, mindegyik külön keretben, a bársonyalap és a talán 
a római Szent Péter-bazilikát, talán csak „egy múlt századi 
pályaudvart” ábrázoló festmény feletti virágmotívumos hor
golás az örökre eltűnt polgári világ mementói.

„Sajnos amikor a hotel dizájnváltáson ment át, sok más 
művész alkotása mellett apám diorámáit is leszedték a falakról, 
és a raktárba kerültek. Én tavaly visszavásároltam és idehoztam 
őket, mert nem akartam, hogy tönkremenjenek, illetve hogy 
egy-két kiállítástól eltekintve soha senki ne lássa őket. Így 
most a vendégeink mindennap rájuk csodálkozhatnak; meg is 
teszik, mégsem érzem úgy, hogy ez volna a tökéletes megoldás. 
Az Arnoldóban túl kicsi a hely ahhoz, hogy a látogatók bele
feledkezhessenek a részletekbe. Jó lenne, ha akár egy állami 
intézményben, múzeumban megtalálnák a hozzájuk illő, végső 
otthonukat” – fogalmaz András. Addig is érdemes ellátogatni 
a Bartók Béla 46.-ba, és nem csupán e valóban fantasztikus 
diorámák miatt, hanem mert a trendiség hajszolásában egyre 
kevesebb az olyan hely, ahol feszengésmentesen elidőzhetünk 
akár a teraszon, akár a barátságos fenti szeparéban egy illatozó 
kávé és Huszics Kata finom süteményei mellett, észrevétle
nül beleálmodva magunkat Gross Arnoldén keresztül a saját 
álomvilágunkba is. 
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