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Nézegetem Kerekes Gábor 1984. május 1. című fotóját Szilágyi Sándor remek 

fotótörténetében (Neoavantgárd tendenciák a magyar fotótörténetben 1965–1984), és hiába 

próbálom felfeszíteni a múlt csapóajtaját, hogy azt lássam benne, amit az láthatott, aki felnőtt 

fejjel, akkor pillantotta meg a fotót, amikor az készült, nem sikerül. 

A fényképhez – amelyen a vonuló tömegből csak egy arctalan massza maradt, míg a 

felvonulást biztosító karhatalom és járművei jól látszanak – minden valószínűség szerint 

kellett a kor mint keret, hogy átjöjjön az üzenet a nyolcvanas évek szűk levegőjéről. 

Akármilyen emblematikus alkotás is ez, tökéletesen hidegen hagy. Nincs, nem lehet olyan 

felnőttkori emlékem, amelytől ez a fotó oly módon volna érthető számomra, mint a 

kortársaknak, és bár Szilágyi Sándor értő és okos kommentárja után veszem az adást, ez 

kevés. Számomra már csak történelemként van a kép mögött a kor. Ugyanígy jártam Bukta 

Imre Egy darab ősz című installációjával, az üveghengerben kevergő sárga levelek 

csomójával, amelyet 1980-ban azért tiltott be a hatalom, mert 1956 jutott róla az elvtársak 

eszébe. Mondjuk, a Krisztinában azt beszélték, hogy a hatalomnak 1989-ig mindenről 1956 

jutott az eszébe, így ezen nincs semmi meglepő – a kérdés most, 2014-ben csak annyi, hogy 

mit mond az alkotás a betiltottság nimbusza nélkül. Nos: azt, amit eredetileg mondott, nem 

mondja. Eszébe jut az embernek a Les sanglots longs, Tóth Árpád fordításában, talán. A Liget

októberben. Megfogja a sárgák változatossága. Szétszáll a levelek lebegésének irányában, ha 

van erre hajlama. De hogy 1956 nem jut az eszébe, az tuti.

Hallom, hogy X, nevezzük így, Mr. X., aki művész, mekkora ellenálló volt a kommunisták 

alatt. És? – nézek bizonyára bután. Mióta művészi tett az antikommunistaság? Az emberi 

kiállás kérdése. Az emberi minőség fokmérője volt hetvenben. Nyolcvanban. De hogy ezért 

lenne ma érvényes művészként? Ezért legfeljebb gerinces emberként érvényes minden 

mondata. A művészi értéket nem a hatalomhoz való viszonyban mérjük, hacsak nem tapad 

annyira erősen össze a produkció – a mű – és az ellenállás, mint mondjuk a CPg esetében. 

(Azt viszont, hogy az Erdős elvtárs című opus zeneműként milyen, azt hagyjuk. Maradjunk 
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annyiban, hogy a CPg esetében a punk gesztus maga a művészi tett, épp azért, mert a 

mindenkori elvtársaknak is szól, örökké érvényesen.)

Nézem a fent említett Kerekes Gábor külvárosi fotósorozatát. Megráz, a legbelsőkig hat a 

képekből áradó magány, hallom a városkülsői lét csöndjét, és a retinámra égnek a 

gyárépületek fekete körvonalai. Benne van Magyarország elmúlt fél százada, és benne a 

pillanat, amikor az ember végül homokos, vizes síkra ér. Úgy is mondhatnám, hogy a 

nyolcvanas évek lenyomata számomra ezeken a fotókon tágul érvényes közép-európai 

létélménnyé. Pedig a maga korában ez a sorozat talán kisebb érdeklődést váltott ki, mint a 

Május 1. Maradjunk a fotóknál: Haris László 1971-es Törvénytelen avantgarde című 

munkáját sem tudom értelmezni, ha nem nézek utána, hogy miért készült, míg Vető János M. 

M.-sorozata mindenféle magyarázat nélkül megáll, mint ahogy megáll Török László A család 

című képe is, ma és húsz év múlva is, mint minden olyan mű, amelynek nem kell kontextus, 

hanem önmagában is érvényes. Mindegy, hogy hol, mikor. Még akkor is, ha az, hogy hol 

készült és mikor, bizony jócskán hozzáad a felvételhez.

Kerekes május elsejei fotója ettől természetesen még jó, mint ahogy jó Bukta Imre Egy darab 

ősze is. De nem attól jó, amitől 1980-ban és ’84-ben híres lett. Hanem mindattól, ami akkor 

kevésbé tűnt fontosnak az ellenállás misztériuma, kötelezettsége és kínja miatt: művészi 

minősége okán.

Sok minden más viszont sajnos már nem jó. Úgy is mondhatnánk, idejét múlta. Vagy most 

múlik pontosan. És ezzel előbb-utóbb kell majd valamit kezdeni.


