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Kerekes Gábor mai, távol-keleti festményekre emlékeztető képei láttán nehéz elképzelni, hogy valamikor 

téma után kutatva rótta Budapest utcáit. Pedig így volt. 

- Elég későn, huszonöt évesen kezdtem el fényképezni, és tizenkét évig szisztematikusan fotóztam 

Budapestet, napi négy-öt órát csámborogtam, róttam az utcákat, oldalamon a szettáskával, 

bekéredzkedtem ide-oda. Az ember ilyenkor hagyja, hogy a város, az utcák, a csavargás hangulata hasson

rá. Kozmikus érzéseim támadtak e magányos séták során: ez a város olyan hely, ahova nagyon sok ember 

beköltözött, itt van a házuk, a lakásuk, itt élnek – de mindez múló pillanat csupán. Engem ugyanis a 

nagybetűs Város érdekelt: az időtlen hely, a tízezer évvel ezelőtti vagy akár tízezer évvel utánunk lévő 

helyszín. Még vagy már, de nincsenek benne emberek, én sem vagyok, csak a Város áll az időtlen térben. 

Ezeknek az univerzális érzéseimnek, álomszerű látomásaimnak kerestem-kutattam a valóságbeli 

megfelelőit: egy gyár látványtömbjét, egy utca különféle metszeteit, efféléket. Mondom, tizenkét évig 

jártam így Budapest utcáit, 1983-ban már csak két vagy három felvételt készítettem, majd tíz évig 

egyáltalán nem fényképeztem. Ahogyan mondani szokás: alkotói válságba kerültem.

- Mert...

- Úgy éreztem, kimerültem, hogy csak ismételni tudnám magam, annak meg semmi értelme. Amit 

akartam, annak a végére jártam. A tizenkét év terméséből egyébként a kecskeméti Fotómúzeumnak 

ajándékoztam azt a harmincöt képet, amelyeket ma is vállalok; a most közreadott kép is köztük van.

- Sokat járt temetőkbe?



- Elég sokat, bár ez tulajdonképpen pótcselekvés. Fényképezni akkor megy az ember a temetőbe, ha nem 

jut eszébe más; én legalábbis így vagyok vele. A temető azért jó, mert csönd van, nem zavar senki, szépek

az objektumok, tehát lehet dolgozni. Van is vagy öt-hat képem, amelyeken sikerült majdhogynem élő 

emberekké alakítanom a temetői szobrokat. De jártam én a Vidám Parkba is, mert gyerekkori élményeket 

idézett föl bennem, és nagyon szép, elvont formákra akadtam. A hullámvasút és a szellemvasút organikus

formáira, az óriáskerék felkiáltójelére, effélékre gondolok. De igazából a külvárosokat, a gyárakat, az 

ipari monstrumokat szerettem fényképezni, mert ezek önmagukban is tömör formák, és így megfeleltek a 

képlátásomnak, melyet szintén valamiféle tömörség jellemez. Arra törekedtem ugyanis, amint azt már 

mondtam, hogy a Város fogalmát örökítsem meg egy-egy képen, a konkrét helytől és időtől, a mai 

kultúrától elvonatkoztatva.

- Ezért nem szerepelnek a képein emberek?

- Részben ezért. Nem az aktuális város érdekelt, hanem a fekete-fehérben rejlő absztrakciós lehetőségek. 

De meg azért is üresítettem ki ennyire a képeimet, mert nem szeretem az embereket. Húsz évig dolgoztam

pincérként; ha valaki azt mondja, hogy nálam jobb emberismerő, annak legalábbis professzornak kell 

lennie. Ebbe azonban ne menjünk bele, mert elég bonyolult ügy. Elég az hozzá, hogy nem az embereket, 

hanem a lakhelyet, a tárgyi áttételeket kerestem; a Város archetipikus helyszíneit és látványait.

- Ha valaki ennyire mélyen és sokáig néz valamit, bizonyára kiismeri, ön mit tanult meg Budapestről a 

tizenkét év csámborgásai során?

- Tulajdonképpen azt, amiről már beszéltünk, hogy bármennyire modern épületekkel népesítjük is be, 

ezek ötezer év múlva ugyanolyan romok lesznek, mint a többi. Ha megfigyeli, már most is egymásra 

halmozódnak a különféle – igaz, nem túl régi – kultúrák, és ebből fura rekvizitek jönnek létre. A ház 

például, ahol lakom, körülbelül százéves, de a falak ki vannak vésve, új vezetékek futnak benne, itt egy 

lelógó neoncső, ott egy mai felirat, amott egy korszerű telefon, mellette egy százéves falikút. Vagy ha az 

ember belép egy cukrászdába, ott is a különböző korszakok halmazát látja: egy régi lámpa vadonatúj 

konnektorral, vagy a hengerelt falon egy diszkóneon-autó. Kész őrület az egész.

- Ezeket a benyomásait, érzéseit fényképen is megörökíti?

- Nem, mert nem akarok elveszni a finomságokban; lehet ezt is jól csinálni, de én más típus vagyok. 

Sokkal drasztikusabban, tömörebben szeretek fogalmazni.

- A várost ma már nem is fényképezi?

- Tulajdonképpen nem, legalábbis művészi igénnyel nem. Készítek ugyan bizonyos épületekről 

felvételeket, nagy formátumra, 13xl8-as negatívra, de ezt dokumentációs céllal teszem A Váci úton még 

föllelhető ipari objektumokról például, amelyek nemsokára el fognak tűnni. Ez azonban már más történet,

mint amiről eddig beszéltünk.
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