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Harminchárom év a huszadik század második feléből - 384 fényképben elbeszélve. 
Az első fotó 1956. november 26-án, az utolsó pedig 1989. március 15-én készült pil-
lanatfelvétel. S köztük ott van az egész Kádár-korszak, amelynek történeti elemzése 
valószínűleg még jó ideig késni fog, hiszen átfogó monográfia elkészítéséhez szükség 
van bizonyos távlatra. Ugyanakkor mégis kell e korral foglalkozni, mert a mindenna-
pokban felmerülő ellentmondást - azt, hogy az emberek többsége a Kádár-rendszert 
politikai értelemben elutasítja, az elutasítást azonban az akkori életviszonyok utáni 
nosztalgia kíséri - a társadalomtudós dolga megmagyarázni, feloldani. Gerő András 
és Pető Iván felismerte, hogy képi megközelítéssel közel juthatunk már most a való-
sághoz, elkerülve mind a nosztalgiát, mind a gyűlölködést. A fényképek kimerevítik 
az időt, és megőrzik a pillanatot. Mivel olyan fotók közül válogattak, amelyeket már a 
felvételkor a nyilvánosságnak szántak, egy korszak maga teremtette lenyomatát vehet-
jük kézbe. Ahogy a szerzők mondják: nem történelemkönyvet készítettek, a kötetet 
lapozgatva mégis egyértelműen történelemmé válik, ami a képekből visszaköszön. 

A szerző-szerkesztők a képeket nem időrendben, hanem tematikusan csoportosítot-
ták. A tizenhárom fejezetnek a következő címeket adták: 1. A forradalom után, 2. A hét-
köznapi emberek közül az első Kádár János, 3. Elvtársak, 4. Hívószavak, 5. Ülések, 6. 
Vonulások, őrségek, 7. Hősök, példaképek, sztárok, 8. Emberek, 9. Magánszertartások, 
10. Helyszínek, 11. Helyzetek, 12. Beszerzések, vásárlások, 13. Rendszerváltás előtt. 

A közélet és a magánélet képeit felsorakoztató fejezetek száma körülbelül azo-
nos, de a fényképek számát tekintve a magánélet eseményeit ábrázoló fotók majd 
kétharmados többségben vannak. 

Az egyes fejezeteken belüli rendezésnél a szerzők saját megfogalmazásuk sze-
rint a „történeti és az antropológiai megközelítés ötvözetét" választották. Ez adott 
lehetőséget arra, hogy hol a téma, hol a történetiség legyen a csoporton belüli rende-
zőelv. A képek alatt nem az eredeti aláírások szerepelnek, s a felvételek készítésének 
ideje sincs feltüntetve. (De azok, akik számára a kép és az idő egymástól elválasztha-
tatlan, a kötet végén egy segédletet találnak, amelyben mindent pontosan közölnek: 
címet, dátumot és a képek készítőinek nevét.) A szerzőpáros azért kerülte az eredeti 
képaláírások használatát, mert azok szinte mindig értékelnek, többletinformációt igye-
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keznek nyújtani. Ezek helyett szikáran, tárgyszerűen fogalmazták meg saját képaláírá-
saikat, amelyek valóban csak arról szólnak, amit látunk. így a fénykép időtlenül örök 
és kortalan marad, pillanatot örökít meg, mégis általánosít. Ezzel a koncepcióval sike-
rült érzékeltetni a Kádár-korszak lassan változó világát, azt, hogy „a szocializmus 
épült, de az építkezés befejezhetetlennek, örökkévalónak látszott" - miként a kötet be-
vezetőjében olvashatjuk. 

A fejezetek közül leginkább természetesen az első és az utolsó - vagyis a forra-
dalom leverését követő időszak és a rendszerváltást közvetlenül megelőző hónapok 
képei - különböznek egymástól. 1956-ban még történt valami, és 1989-ben újra tör-
tént valami, de a köztük lévő harminchárom évben, úgy tűnt, megállt az idő. És való-
ban, ha a tárgyak nem árulkodnának a felvétel idejéről - az első és az utolsó fejezet 
képeinek kivételével - a többségük bármikor készülhetett volna. Hasonlóak a helyze-
tek, a helyszínek, a hangulatok, a köz-, de még a magánélet pillanatai is, a nagygyűlé-
sek és a vasárnapi ebédek... Legföljebb ahogy múlt az idő, kevesebb lett a svájcisap-
ka, a kendőt kalap váltotta fel, a fiatalok vasalt nadrágját pedig farmer. Az iskolás 
lábára cipő került, a nyakába lakáskulcs. A táncosnők vékonyabbak és kecsesebbek 
lettek, de a strandoló sörivó pocakja nem lett kisebb (azóta sem). 

A kötet szándékánál fogva objektív. A szerzők fel is hívják a figyelmünket, 
hogy nem elmúlt fiatalságuk hangulatának felidézésére törekedtek. Egy ilyen össze-
állításnál azonban elkerülhetetlen, hogy a fotók felidézte emlékek vagy egy asszociá-
ciós lánc nyomán rég elfeledett képek felszínre ne törjenek a nézőben-olvasóban. Az 
ember keresgélni kezd az emlékezetében: ő hogyan élte meg ezt a kort, mire emlék-
szik vissza? Az, aki a kötet első képeinek készültekor még meg sem született, a szülei 
generációját keresi, később saját magát, barátait, ismerőseit. Mivel a mai magyar tár-
sadalom tagjainak többsége élt a Kádár-rendszerben, e kötet fényképei ismerős hely-
zeteket, helyszíneket jelentenek az olvasók számára - a hozzájuk fűződő érzelmektől, 
indulatoktól függetlenül. A képeket lapozva valóban úgy tűnik, hogy harminc év alatt 
nem történt semmi érdekes. Ugyanazok között a rítusszerűen ismétlődő díszletek 
között épült a szocializmus: pártkongresszusok és pártértekezletek, nagygyűlések és 
transzparensek, felvonulások és jelszavak. A politikusok reménytelenül ugyanazok, 
csak egyre öregebbek, s a kollektív vezetés következtében teljesen arctalanok. 

A tekintélyuralmi rendszer névadójáról, Kádár Jánosról önálló fejezet szól. 
Amint a nevével fémjelzett korszak, úgy Kádár történeti képének megrajzolása is 
korainak tűnik. De a képválogatás itt is sikeres, nem akar érzelmeket kelteni, tárgyila-
gos marad. Annyi kikacsintást azért megenged, hogy az olvasó megnyugvással veheti 
tudomásul: Kádár is 150 forintos, NDK-gyártmányú Rex-orsóval horgászott a Balato-
non, s az ő lábát is ugyanúgy szorította a bokazokni gumija (26. kép). 

Van kép, amely jóval többről szól(hat), mint azt az első pillantásra vélni lehet. 
„Éljen korunk legyőzhetetlen eszméje, a marxizmus-leninizmus" - hirdették a hatal-
mas transzparensek országszerte. A negyedik fejezet hívószavakat, jelszavakat tárgyi-
lagosan közlő képei között található a fent idézett is (61. kép). Azonban ha felismer-
jük, hogy ez a tábla a gyöngyösi temető bejáratánál állt 1985 tájékán, egészen más a 
fénykép üzenete. Az objektív felvétel egyszerűen groteszkké válik. 
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A magánélet képei illusztrálják a Kádár-korszaknak azt a taktikáját, ahogy a tár-
sadalmat igyekeztek atomizálni, az embereket pedig saját kisvilágukba zárni. A képe-
ket nézve arra is rádöbben az ember, hogy az individualizáció mennyire viszonylagos 
volt, milyen szűk mozgásteret biztosított a kor mind az életszínvonal, mind az egyéni 
érvényesülés területén. Ezek a képek ugyanakkor jóval emberibbek, mint a közélet 
képei. Azok sokszor kiürült rítusokat idéznek, ezek többsége viszont élettel teli. 

A képek mellett a kor hangulatát elevenítik fel a korabeli sajtóból vett idézetek. 
Nem a szerzők minősítenek, hanem a korabeli kommentárok, politikai nyilatkozatok 
stb. Nemcsak a tartalmuk érdekes, hanem az is, ahogyan feltárul bennük a Kádár-kor-
szakjellegzetes stílusa, már elfeledett pártargója, mozgalmi szókincse. 

A kitűnő kötet a Kádár-rendszert alapjaiban érintő következtetések levonását 
vagy emlékezetben tartását sugallja: tudnunk kell, és nem feledhetjük, hogy a husza-
dik század nagy kísérletében, a szocializmus építésében Magyarország is részt vett. 
Ebben a harminchárom évben (és a megelőző tizenegyben) hazánk a Szovjetunió ér-
dekszférájába tartozott a kelet-európai országokkal együtt. Az államszocialista rend-
szer stabilitását a hatalom az egyetlen, egységes kommunista párttal, a szilárd rend-
fenntartó erőkkel, a katonai vezetéssel és a hadsereggel (munkásőrséggel és ifjúgárdá-
val), továbbá - ahogyan a képek melletti idézetekből is kitűnik - a párt által irányított 
és ellenőrzött tömegtájékoztatással igyekezett elérni. Ezen keretek tiszteletben tartása 
vagy egyszerűen tudomásulvétele azonban megteremtette az „apró kis szabadságok" 
rendszerét, lehetővé tette a „magánszertartások világába való elvonulást". 




