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„És akkor egyszercsak  
a kapitalizmus többé már 
nem volt annyira szexi”
A pult mögött / Over the Counter. 
A posztszocialista gazdaság 
jelenségei a kortárs művészetben.
• Műcsarnok, Budapest

• 2010. június 17 — szeptember 19.

„mi az, hogy raklapőr, és hol van Battonya”

Tóth Krisztina: Szálak

• A rendszerváltás óta eltelt több mint két évtizedben az államszocializmus 

időszakának feldolgozása, értelmezése, esetenként pedig felidézése a napi köz-

beszéd, a kortárs művészetek és a politikai diskurzus egyik kiemelt témája lett. 

A kollektív emlékezet fogalmának népszerűsége, az archívum-kutatás és a 

mikrohistoriográfia megjelenése mind a feldolgozás hatékonyságát erősítik,  

a társadalom identitás-válsága és a posztmodern történet-felfogás mégis szinte 

lehetetlenné teszi a homogén értelmezést. „Amikor hangsúlyozzuk a jelentés-

adás műveletének kivételes jelentőségét, egyúttal tudomásul vesszük, hogy a 

történeti megismerés lehetőségei módfelett korlátozottak. (…) Ez a megfonto-

lás rejlik tehát amögött, hogy a jelölő által kifejezett igazság közvetlen módon 

soha nem felel meg a jelölet (a referenciális valóság) tényleges igazságának.”1  

A kollektív emlékezetet táplálja a tömegkultúrában uralkodó retró-láz is, a köz-

tévé immáron évek óta folyamatosan műsoron tartja a késő Kádár-kor és  

a rendszerváltás utáni néhány év emblematikus sorozatát, a Szomszédokat.  

Ez a TV-széria didaktikus moralizálásával, könnyedén dekódolható társa-

dalmi üzeneteivel, az úgynevezett kisemberek problémáinak folyamatos 

tematizálásával hatalmas népszerűségnek örvendett, mára pedig, nem kis rész-

ben a megváltozott médiafogyasztási szokásoknak köszönhetően, viccként és 

archívumként egyaránt olvasható. A nosztalgia a kollektív emlékezethez kap-

csolódva nemcsak egyéni, de közösségi fogalommá is vált, amelyben az insta-

bil identitású társadalom pillanatnyi megnyugvást, vagy még inkább — utalva a 

szó etimológiájára is — az otthonosság közös érzését találhatja meg. Fred Davis 

három évtizede megjelent, ám most is tanulságos, a nosztalgia szociológiájá-

val foglalkozó munkájában így fogalmaz: „A nosztalgia az egyénnek érzelmileg 

ugyanolyan jelentős, mint amennyire társadalmilag szükséges, ezért fontos az 

identitás folytonosságának szempontjából. Legyen bármilyen egyszerű vagy 

összetett, finom vagy kegyetlen, a nosztalgikus élmény lényege, hogy életben 

tartja a korábbi önmagunkhoz köthető, és értékesnek gondolt helyzetet. Ezáltal  

a jelen elfogadhatóbbnak és kevésbé ijesztőnek tűnhet.”2 A Műcsarnok falai 

1  Gyáni Gábor, Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem, Budapest, Nyitott 
Könyvműhely, 2010, 14, 17.
2  Davis, Fred, Yearning for Yesterday. A Sociology of Nostalgia, The Free Press—Collier Macmillan, New 
York—London, 1979, 36.
Eredetileg: „This is the aspect of identity continuity, as meaningful emotionally for the person as it is 
socially necessary, that nostalgia attends so nicely. However simply or complexly, crudely or subtly, it is 
of the essence of nostalgic experience to cultivate appreciative stances to former selves. In so doing, it 
can make the present seem less frightening and more assimilable that it would otherwise appear.” 
(saját fordításom — H.V.)

között egy olyan kiállítás látható, amely a meg-

változott társadalmi valóságra a gazdasági 

jelenségek alapján reflektál. Teszi ezt jogosan, 

hiszen a legtöbb (társadalmi) folyamat még-

iscsak erre vezethető vissza, s nem pusztán a 

munkanélküli tömegek megjelenésére vagy a 

privatizációra. Hogy az infláció alacsonyan tar-

tása és az árak stabilizálása milyen áldozatokkal 

és rossz hitelkonstrukciókkal járt, az a kollektív 

emlékezetnek nem része, a 3,60-as kenyér azon-

ban máig a Kádár-korszak egyik alapmetaforája. 

Az államszocializmus — ahogyan az összes dik-

tatúra — infantilizálta és irányította az állampol-

gárokat, gyakran megfosztva őket nem pusztán 

a vélemény, de a gondolatszabadság alapvető 

emberi jogától is. Paradox módon a rendszervál-

tás utáni új társadalmi berendezkedés részben 

éppen azért nem tudta beteljesíteni a hozzá 

fűzött reményeket, mert a rendszerrel együtt 

nem változott az állampolgárok gondolkodása. 

A posztszocialista társadalmak így identitás-

válságba kerültek, amelyet csak erősítettek az 

ismeretlennek tetsző gazdasági jelenségek és  

a létbizonytalanság. „Az addig szűkös és bezárt, 

pontosan definiált világban élők hirtelen egy 

számukra riasztóan tág földrajzi és kulturális 

dimenziórendszerbe kerültek át, ahol egy min-

den egyes mozzanatában új és ismeretlen helyzet-

ben kellett azonnal helytállniuk. A csalódottság 

és a frusztráció kultúrájának mindennapjai akkor 

kezdődtek meg, amikor sorra csődöt mondtak —  

s mondanak ma is — mindazok a modern társa-

dalmakra és kulturális rendszerekre vonatkozó 

tudások, amelyek az államszocialista társadalom-

ban egykor oly jól beváltak. […] A kontinuitás és 

diszkontinuitás problémái, a narratív identitások 

konstrukcióinak bizonytalanná válása, az instabil 

identitás kultúrája csak lassú évek alatt bonta-

kozott ki s vált érvényes tapasztalattá.”3

A kiállítás címének jelentése másra vonatkozik 

magyar, illetve angol nyelven. A magyar elne-

vezés az 1977-ben készített, Magyarországon is 

sugárzott Nők a pult mögött című csehszlovák 

sorozatra utal4, amely egy élelmiszerboltban  

játszódott. Ez utóbbi különös ismertetőjegye  

az volt, hogy 21. századi hipermarketeket meg-

szégyenítő kínálattal rendelkezett: roskadozó 

pultok, déligyümölcs, péksütemény, francia 

pezsgő, aprócska kulináris mennyország volt a 

szocialista hiánygazdálkodás közepette, amikor 

pedig „Az volt a banánnal, hogy általában nem 

volt banán, és néha, ki tudja, miért, behoznak 

egy adaggal. Miért pont banán nem volt, vagy 

banán pont miért nem volt, ha narancs volt, 

rejtélyes, talán egészségügyi döntés, vitamin-

adagolás miatt, szerintük másfajta vitaminok 

szükségesek. Foglalkoztak a vitaminommal, föl-

3  György Péter, A Kalinyingrád-paradigma. Múzeumföldrajz, 
Budapest, Magvető, 2009, 16–17. (kiemelés az eredetiben)
4  Ld.: http://www.youtube.com/watch?v=nPi6mRi-2NM 
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mérték az állapotot, ezért nem volt banán, és ez 

a nem-volt-banán volt a komonizmus.”5 A pult 

mögött elnevezés tehát a sorozaton keresztül 

(is) utal a kiállítás utópisztikus jellegére, amely 

természetesen már a témaválasztás miatt is 

indokolt. Az angol cím — Over the Counter — egy 

angol nyelvű tőzsdei szakkifejezés, amely szó 

szerint „pult fölött való üzletelést” jelent, és  

az értékpapírok tőzsdén kívüli piacát jelenti.  

A gazdaság és a művészet látszólag ellentétben 

állnak egymással, azonban a világválság hatá-

sára a közép-európai térség nemcsak politikai, 

de gazdasági szempontból is kiemelt figyel-

met élvez. Árulkodó, hogy az elmúlt évek utcai 

zavargásai mellett Magyarország intenzív(ebb) 

nemzetközi médiareprezentációt leginkább a 

Nemzetközi Valutaalappal való kapcsolata miatt 

kapott. A továbbiakban szeretnék rávilágítani 

arra, hogy ez a kettősség az egész kiállítás nar-

ratíváját meghatározza. 

A kiállítótérbe lépve nagy térrel és világos 

kontrasztokkal szembesülünk, s ez alapélmény 

később is meghatározó marad a befogadásban. 

A legfeltűnőbb darab Henrik Mayer és Martin 

Keil Keil alapította Reinigungsgesellschaft 

művészcsoport A jövő ígérete című, 2006 és 

2010 között készített installációja, amelynek 

központját — a retorikai klisét egy bevett moz-

dulattal lebontva — egy fehér falon átlós fekete 

felirat alkotja: „Zukunftversprechen”, vagyis: 

a jövő ígérete. Erre merőlegesen egy fordított, 

falicsempéből összerakott murália — a szoci-

alista realista alkotások stílusát idéző mun-

kahelyi idill — helyezkedik el, amely azonban 

teljesen csak a padlón elhelyezett tükörben 

látható. A nagy méretű installáció mögött egy 

videó is fut, amely bemutatja, ahogyan a művé-

szek a falról levették és elszállították a muráliát. 

Ennél fontosabb azonban, hogy megkerülve az 

alkotást kiderül, hogy az installációt raklapokból 

rakták össze. A jövő ígérete több szempontból 

is magába sűríti a kiállítás — ha lehet így mon-

dani — poétikai struktúráját. Ahogyan korábban 

utaltunk rá, a valós társadalmi történések nem 

estek egybe azokkal a gazdasági és ideológiai 

elképzelésekkel, amelyeket az elnyomás évtize-

dei után részben öntudatlanul is az új, szabad 

világhoz és piachoz kapcsoltak. Az ígéret Paul 

de Man sokat hivatkozott szövege6 szerint egy 

olyan illokúciós, vagyis tett-értékű aktus, amely 

a szöveghez hasonlóan lehetetlen esemény, 

hiszen ahogyan a szöveg aláássa az őt megal-

kotó grammatikai kódokat, úgy az ígéret is egy-

szerre vetíti elő, majd semmisíti meg magát. A 

de Man által „az olvashatatlanság allegóriájának” 

5 Kukorelly Endre, Rom. A komonizmus története, 
Pozsony, Kalligram, 2006, 121.
6  De Man, Paul, Ígéretek (Társadalmi szerződés) in: uő.  
Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke 
és Proust műveiben. Fordította Fogarasi György. Budapest, 
Magvető, 2006, 287–322.

Reiningsgesellschaft művészcsoport
A jövő ígérete, 2006–2010, installáció Erich Gerlach művének (1965) felhasználásával
© Fotók: Rosta József
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nevezett jelenség a szocialista és kapitalista berendezkedések ellentétének is 

jelölője lehet, hiszen a hirtelen törés a társadalomban destabilitást és identitás-

válságot okozott, miközben — az ígéret performatív jellegéhez hasonlóan — mást 

próbált létrehozni. A be nem teljesülő vágyaknak és a fapados megoldásoknak 

lehet az allegorizáló teresítése a raklap-fal, amely nemcsak az első terem vizuali-

tását meghatározó installációnak, de magának a kiállításnak is fontos szerkezeti 

csomópontját jelenti. A termekben ugyanis ülőkék vagy székek helyett egymásra 

helyezett raklapokról lehet szemlélni a különféle installációkat, sőt a vetítőfelü-

letek és térelválasztók is ezekből épülnek föl. A raklapok duplán medializálódnak, 

hiszen nemcsak a múzeum egyébként szakrális terének kódjait zavarják össze, de 

valós gazdasági vetületük is van, amely a két kurátor — Lázár Eszter és Petrá-

nyi Zsolt, — illetve az építészek formabontását dicséri: a raklapokat a Műcsarnok 

csupán bérli, méghozzá jóval olcsóbban annál, mint amennyiből egyéb ülőalkal-

matosságokat építhettek volna. Ez a tematika a gazdaság fogalmának globális 

konnotációját is jelezheti, így külön szerencsés, hogy a kiállított alkotásokkal nem 

próbáltak meg valamiféle imaginárius nem-

zeti jelleget is reprezentálni. A raklapok arra is 

figyelmeztetnek, hogy a kulturális termékek, 

gazdasági folyamatok és társadalmi jelenségek 

közti kapcsolat nem logika nélkül mozog, ezért 

is különös, hogy az eddigi kritikák nagy része 

nem foglalkozott a jelenlétükkel.

Noha Anetta Mona Chişa és Lucia Tkáčová  

A rendet követve (2006) című munkájának veze-

tőjében szó szerint is olvashatunk arról, hogy a 

rendszerváltás óta megdőltek a szabadsághoz és 

a kapitalizmushoz kapcsolódó mítoszok, való-

jában az egész tárlat dinamikáját az a különös, 

keserédes paradoxon hatja át, amelyet leginkább 

az elvárások és a valóság, illetve az emlékezet és 

az ideológia között feszülő ellentéttel lehet leírni. 

A rendet követve alapkoncepciója maga is egy 

ellentétre épül. A print egy pozsonyi performansz 

fotódokumentációja, amely a jelenleg Szabadság-

nak nevezett, egykor egy szocialista államelnök 

(Klemens Gottwald) szobrának otthont adó téren 

készült. A ketté osztott fotón látható ember-

piramis egyrészt egy 20. század eleji amerikai 

munkásmozgalmi lapban megjelenő ábrára, „a 

kapitalista rendszer piramisára”, másrészt pedig 

a szocialista ünnepségek (spartakiádok) kedvelt 

emberpiramis-formációira utal. Az emberpira-

mis szocialista humanista metaforáját használja 

Anna Molska 2008-ban készült Munka & Erő 

[W=F*S; P=W:t] című 9 perces videóinstallációja 

is. A nemrégiben a Képzőművészeti Egyetem 

Néma jelek című kiállításán7 is szereplő Molska két 

részből álló munkáján egyrészt  „hulló" labdákat 

láthatunk egy squash-pálya letisztult, piros-fehér 

terében. Az arra merőlegesen vetített projekció 

akár egy „trash reality” is lehetne, itt ugyanis a 

művész idős munkásokkal építtet föl egy általa 

tervezett szobrot. A szoborra aztán fölállnak a 

káromkodó és köpködő munkások, hogy kevéssé 

méltóságteljesen alkossák meg a szocialista 

ifjúságot és embereszményt jelképező, ezúttal 

dülöngélő piramist. Az alkotás a vezető szerint  

„a művész mint szerkesztő produktivista éthoszát 

figurázza ki”, ugyanakkor pedig a szocializmus utó-

pisztikus, soha meg nem valósuló eszményét is.  

A kiállítás egészére jellemző egyébként a monu-

mentalitás, a nagy felületek, nagy terek, nagy 

méretű installációk alkalmazása, a raklapok hasz-

nálata pedig nem kifejezetten egy múzeum, mint 

inkább egy gyárépület, vagy kikötő kontextusát 

idézi föl, az átmenetiség érzetét jelenítve meg. 

Szintén az első terem világító kontrasztjait erő-

síti az egyik oldalfalon Dan Perjovschi Krízis 

1-15 (2009–2010) című sorozata is, amely a gaz-

dasági szimbólumok és a gyermekrajzok furcsa 

keverékéből áll össze. Az egyszerűen dekódol-

7  Néma jelek / Mute signs. Az (in)tolerancia kortárs 
megközelítései / Contemporary Approaches to (In)tolerance,
Barcsay terem (Magyar Képzőművészeti Egyetem), 
Budapest, 2010. márc. 20 — ápr. 16. (ld. Balkon, 2010/6., 
38–40.)

Mircea Cantor
Dupla fejű gyufák, 2002–2003
© Fotó: Rosta József

Keserue Zsolt
Lekerekítés, 2006–2007
© Fotó: Rosta József
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ható üzenetek (például a „free dom” és a „free 

pizza” kapcsolata) falra rajzolása bizonyos mér-

tékig demokratizálja a művészet és gazdaság, 

ideológia és fogyasztás közti gyakran hierar-

chikusnak tételezett viszonyrendszereket.  

A fal mint médium kiemeli azt is, hogy a közös-

ségi tér művészeti felhasználása a szocializmus-

ban elképzelhetetlen vandalizmusnak számított, 

vagyis a kapitalizmusban az állampolgárok 

fogyasztóvá váltak, a terek viszont médiummá.

Deimantas Narkevičius litván művész  

Az ismeretlenbe című 2009-es videóinstallációja 

az archívum-és emlékezetmodelleket használja 

föl. A videó az NDK-s szocialista propaganda 

archív felvételeit írja át HD kamerára, majd 

Blue-Ray lemezre, a ma divatos és bevett filmes 

sémák és montázstechnikák szerint. A kiállítá-

son nem ez az egyetlen darab, amely az ideolo-

gikus tartalmat más térre vagy más médiumra 

alkalmazza, ezáltal írva újra a vágy és valóság, 

illetve jelen, múlt és jövő közti feszültséget.  

Az installáció — s a jövő ígéretének utópiája 

mellett meglátásom szerint a kiállítás — tétje 

nem más, mint az hogy miként működnek a 

különböző emlékezetpolitikai-és identitás-

konstrukciók a folyton változó ideológiai-poli-

tikai és technológiai környezetben. Wolfgang 

Ernst igen népszerű Archívumok morajlása 

című dolgozatában8 mutat rá arra, hogy a szo-

cialista berendezkedések feljegyzésen alapuló 

emlékezetpolitikája nem pusztán metodoló-

giájában elavult, de lehetőséget biztosít arra 

is, hogy bizonyos személyek vagy csoportok 

monopolizálják az emlékezetet. A poszt-szocia-

lista gazdaság és a válság csapdájában vergődő 

kelet-európai társadalmakban mindennapos 

jelenség az emlékezet és a mindenkor ezzel 

szemben konstruálódó ellen-emlékezet össze-

csapása. A szocialista propaganda mintegy 

szeriális montázsként jelenik meg Narkevičius 

videójában, s a raklapokon ücsörögve jogosan 

vetődik fel a kérdés, hogyan érezhet több társa-

dalmi réteg és csoport kollektív nosztalgiát egy 

elnyomó, az alapvető jogokat és szabadságokat 

semmibe vevő rendszer iránt?

Kamen Stojanov bolgár művész Fiúk, ez nem 

LA, de ez is remek hely! című 2010-es lightbox-

installációja annyira ironikusnak tűnik, hogy 

szinte már giccses: a világító dobozon Kelet-

Európa vizuális sivárságának kulcsépítménye, 

egy szürke panelház látható, a tetején egy 

táblán az installáció címe angol nyelven: „Guys, 

this is not LA but it’s a cool place too! Advertise 

here!” Egy valódi bolgár lakótelep valódi felira-

táról van szó, így a lightbox bizonyos mértékig 

ready made-ként is olvasható. A Kusturica-

filmek világát idéző alkotásban a Los Angelest 

8  Jacques Derrida: Az archívum kínzó vágya, Freudi 
impreszió / Wolfgang Ernst: Archívumok morajlása. Rend a 
rendetlenségből, Kijárat Kiadó, Budapest, 2008

és az „amerikai álmot” tematizáló tömegkultúra hatása alatt azt identikussá 

tenni nem, legfeljebb groteszk módon tükrözni és kiforgatni tudó disztópiát lát-

hatunk. A befogadót a szorongató ismerősség mellett néhány egyéb, nem kife-

jezetten magasztos érzés is hatalmába kerítheti: kétségbeesés, zavar, szánalom, 

végül pedig a nevetés. A szocialista rendszerek tipikus, közhelyes, filmekben és 

ponyvákban kifigurázott karaktere, az ügyeskedő kisember is megjelenik ebben a 

feliratban, aki a rendszert és a folyamatos hiányokat kijátszva próbál szabadabb 

környezetet, finomabb ételt, élhetőbb lakást, jobb autót összeszerelni-össze-

ügyeskedni magának. Ez utóbbi a témája Łukas Skapski 2006-os képsoroza-

tának is, amely 10 fényezett, ám valamilyen módon megrongált autórészletből 

áll. Sok alkotáshoz hasonlóan Skapski autói is a hétköznapok ismerős látványát 

helyezi új kontextusba, hiszen mindenki látott már kulccsal vagy vésővel meg-

rongált motorháztetőt. Az installáció a vezető, és a művésztől származó idézet 

szerint is egyrészt a kelet-európai „buhera”-jelenségre reagál, amely mintegy tár-

sadalmi szakkifejezésként is értelmezhető. Másrészt viszont, mivel az autó a 20. 

század meghatározó státuszszimbólumává vált, a keleti és nyugati autók közötti 

esztétikai és technológiai különbség játékba hozása révén erősíti a kiállítást meg-

határozó, ellentétekből táplálkozó dinamikát. Ez a különbségtétel megenged egy 

olyasféle, globálisabb olvasatot is, amely az autót nemcsak státuszszimbólum-

ként, de a test egyik kibővítéseként, maszkulin jelölőként határozza meg.  

A nyugati tömegkultúra keleten is érzékelhető térnyerése óta lehet az autót mint 

médiumot a test és az identitáskonstrukció elemeként, a test gépiesítésének és 

a gép antropomorfizálásának eszközeként definiálni.9 Az autónak tipikus szerepe 

az, amit a testelmélet egyik alapszövegében Mike Featherstone „feljavított” 

vagy „eladhatóbb” én-nek nevez: a puszta személyiséghez képest valami érték-

9  Erről ld. még: Urry, John, The „System” of Automobility in Theory, Culture & Society Vol. 21. 
2004/4—5, 25—39.

Dan Perjovschi
Krízis, 1–10,  
2009–2010 (részlet)
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többletet képvisel. „Az autókhoz és más fogyasztási cikkekhez hasonlóan a tes-

tek is karbantartást, rendszeres ápolást, törődést és figyelmet igényelnek, hogy 

megőrizzék maximális hatékonyságukat.”10 

Helmut Kandl és Johanna Kandl Apró örömök, amik bearanyozzák a hétköz-

napokat című 2010-es videójában egy idős nő beszél a kapitalizmus (látszólagos) 

szabadságában rejlő ellentmondásokról, a végkövetkeztetése pedig valójában az 

a mondat, amelyet jelen szöveg címadó mondatául választottunk. A kapitalizmus 

tehát tényleg nem szexi? Vagy csak már nem tűnik annak?

Az ügyeskedésnek egy másik formáját, valamint a humanitás és az individua-

lizmus iránti vágyat ragadja meg Keserue Zsolt 2006—2007 között Polyák 

Levente és Dénes Ágnes Dóra közreműködésével készített Lekerekítés című 

videója, amely a szocialista országok városképének meghatározó látványával, a 

lakótelepekkel foglalkozik. A videó egy budaörsi lakótelepen kezdődik, majd pedig 

következik Keserue munkáinak egyik visszatérő toposza: Dunaújváros, a szocia-

lista ipar egyik fellegvára. Az installáció alapvető narratív magja az, hogy miként 

próbálják az emberek a betonpanelekből álló egyen-lakásokat kicsit személye-

sebbé, a tereket nagyobbá, a környezetet élhetőbbé tenni. A diktatúra öröksé-

geként ma Magyarországon még többszázezer ember lakik olyan lakásokban, 

amelyek készítésekor a fő cél az individualitás elfojtása, a kényelmet és biztonsá-

got is fölülíró takarékosság és praktikum volt. Alacsony belmagasság, szűk terek, 

kis hely — a panellakásokat koloniál-bútorhoz és kihúzható kanapéágyhoz tervez-

ték. A különböző fejezetek címeiből — variációk egy térszeletre, testek a panelben 

— is kiderül, hogy a videó geometrikus formákban gondolkodik, s középpontba a 

test és az őt körülvevő terek viszonyát helyezi. A vágóképek alatt olykor Weiner 

Tibor Sztálinváros című 1959-es munkájából hallhatunk részletet. A Dunaújváros 

építésében kulcsszerepet játszó, s egyébként Berlinben, a Bauhausban képzett 

építész, bár nem ezzel a munkával írta bele magát az örökkévalóságba, a lakóte-

lepek szociológiai és esztétikai kutatásához érdekes adalékokkal szolgál. A videó 

érdekessége, hogy a lakótelepeken kialakuló közösségi életre is koncentrál, ami 

10  Featherstone, Mike: A test — Társadalmi fejlődés, kulturális teória. Jószöveg Műhely Kiadó, 
Budapest, 1997

kívülről akár idillinek is tűnhetne. A lakók persze 

egymásnak teljesen ellentmondó véleményeket 

fogalmaznak meg: az emlékezetkonstrukciók 

alakulásának szempontjából tanulságos, hogy az 

eltérések alapvetően abból fakadnak, hogy kinek 

milyen minőséget, milyen emlékeket és milyen 

viszonyítási pontokat jelöl a hely maga, a telep 

és a saját lakása. Akad nyilatkozó, akinek máig 

meghatározó komfortélménye a folyóvíz, mások 

viszont bezártságnak, sivár és szürke börtön-

nek érzik saját lakókörnyezetüket. „A helyekbe 

beköltöző kollektív emlékezet szükségképpen 

újradefiniálja a történelmet: az emlékezetben 

tartott múlt ennek folyamán tudományból szo-

ciális, valamint kulturális ismeretanyaggá alakul 

át, mely utóbbiak szintén identitást teremtenek. 

(…) A lokalitásba beköltöző emlékezet rendelte-

tése elhelyezni a partikularitást a történelem 

idő- és térbeli dimenziójában.”11 A lakótelepi 

közösség elemzésekor természetesen muszáj 

visszakanyarodni a Szomszédokhoz, amelynek 

már idézett transzparens társadalmi üzenetei 

közül az egyik legfontosabb éppen a közösség-

ben betöltött, „társadalmilag hasznos” szerep 

volt. A sorozat a panellakásokhoz hasonlóan 

iktatta ki az individualitást, azt sugallva, hogy 

a lépcsőházi mikroközösség érdekeit legtöbb-

ször érdemes a saját érdekek fölé helyezni.  

A teleregény alapján úgy tűnhetett, hogy ekko-

11  Gyáni 2010, 106. (kiemelés — H.V.)

Johanna Kandl
Paris, Bill és Donald 
elköltöztek, 2010
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riban kizárólag egy taxis és egy mentős volt 

Budapesten, tudniillik mindenhova Mágenheim 

doktor szállt ki, és mindenkit Taki bácsi fuvaro-

zott. A szocio-dokumentumriport műfaji kódja-

ival operáló Lekerekítésből kiderül, hogy a sokak 

által hangsúlyozott közösségi érdek csak látszó-

lag épít boldog társadalmat, hiszen a negatív 

megszólalások éppen a privát szféra megszűné-

sére, a mentális és fizikális távolságok hiányára 

vonatkoznak. Ami Weiner Tibor szövege szerint 

„a szocialista humanizmus győzelme”, illetve  

„az egyéni élet minden árnyalatát kielégítő kör-

nyezet”, az sokak számára „mesterséges és 

antihumánus”. Kalitkaszerű kockák, amelyeket 

— hiába próbálkoznak világítási rendszerekkel és 

biztonsági zárakkal — igazán nem lehet lekerekí-

teni. A videó végén az egykori Sztálinváros egy-

kori csúcslakótelepe esti kivilágításban látszik:  

a házak nagyon távolról akár felhőkarcolóknak is 

tűnhetnek. Fiúk, ez nem L.A. 

Nemes Csaba ABC-CBA (2006–2008–2010) című 

színes fotósorozatán (a címből is következtet-

hetően) jobbára nem túl bizalomgerjesztő mini 

és nonstop ABC-ket, illetve CBA-áruházakat lát-

hatunk. A koncepció szerint a magyar társadalmi 

tudatban az ABC betűsor összekapcsolódott az 

élelmiszer-vásárlással, amelyet nemcsak a kis-

boltok, de a hazai üzemeltetésű áruházlánc is 

kihasznál. Noha az ABC valószínűleg tényleg a 

bevásárlás jelölője maradt, a betűk összekeveré-

séből származó vizuális kód még nem feltétlenül 

jelenti a reflex újrajátszását. 

Gróf Ferenc és Jean-Baptiste Naudy, vagyis 

a Société Réaliste-csoport 19?9 (2010) printje 

Derkovits Gyula híres Dózsa-sorozata Dózsa a 

tüzes trónon című, 1928-ban készült darabjának 

parafrázisa. A technika és a médium változása 

mellett a legszembetűnőbb, hogy Dózsa hom-

lokán 1514 helyett a címadó 19?9 szimbólumsor 

szerepel, alatta pedig az eredeti „Büdös Paraszt” 

helyett a „Büdös Paralel” szintagma olvasható. 

A nyomatot közelebbről szemlélve világossá 

válik, hogy a képet egy piros és fekete színeket 

váltakoztató szöveg adja ki, amely nem más, 

mint az 1949. évi XX. törvényként életbe lépő 

Alkotmány, illetve az abból 1989-ben (pirossal) 

kihúzott gazdasági és intézményes kifejezések. 

Az Alkotmány (jog)folytonossága jelenik meg 

tehát a kérdőjeles évszámban, s amellett, hogy 

ez a rendszerváltás óta folyamatos vita tárgyát 

képezi a politikai és jogi diskurzusban, pikáns 

aktualitást jelent az állítólag most készülő és 

2011-ben érvénybe lépő alaptörvény is.

Clemens Von Wedemeyer A próba (2008) 

című HD-videója bár elméletileg fikció, gyakor-

latilag azonban dokumentarista jelleget öltve 

mutatja be a popkultúrából jól ismert, Bret 

Easton Ellis szövegeiben már az 1980-as 

években letűnőfélben lévő yuppie-világot.  

A videó narratív kerete egy fiktív elnökjelölt fik-

tív kampányának zárórendezvénye. Az öltönyös 

emberek és csillogó díszletek világa a jövő nem teljesülő ígéretei közül a jelenre 

koncentrál, s bemutatja a „imidzsépítés”, az arculat kialakításának fontossá-

gát. Az ígéret létmódjához hasonlóan az arculat-építés is olvashatatlan marad, 

hiszen a szerepjátszásra koncentráló világban az arculat elvesztéséhez vezet.  

A külsőségek szempontjából mindegy, hogy valaki politikus, színész vagy vezér-

igazgató, az arculat ugyanolyan egyedi: ugyanolyan. 

A pult mögött a kortárs művészet egyre erőteljesebb átpolitizálódására, és a gaz-

dasági viszonyok fontosságára hívja föl a figyelmet. A nyugati társadalmakban a 

politikai művészet gyakran került valamiféle protest-skatulyába, olykor pedig az 

általuk képviselt társadalmi csoporthoz vagy ideológiához hasonlóan marginali-

zálódott. A rendszerváltozás előtt Magyarországon (és nyilván a többi szocialista 

országban is) a hatalomtól eltérő művészet már politikai aktusnak számított. 

Gazdaság és művészet látszólag ellentmondanak egymásnak, a Műcsarnokban 

azonban, ha csak egy kiállítás erejéig is, egy szép utópia megvalósulását láthatjuk. 

A gazdasági helyzet generálta társadalmi jelenségekre reagáló művészeti alko-

tások a hangsúlyt a múltról a jövőre helyezik. Kérdés, hogy mennyi idő, mennyi 

energia, és mennyi pénz kellene ahhoz, hogy a társadalom is észrevegye a művé-

szet által felkínált jövőkoncepciót, hiszen egyelőre a statisztikák szerint a töme-

gek és a kortárs művészet viszonya a gazdaság állapotához hasonlóan válságos. 

„Úgyhogy leírhatom nyugodtan ezt is így franciásan, hogy raclapeur.”12 

12  Tóth Krisztina, Szálak in uő. Porhó, Budapest, Magvető, 2007, 13.
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