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Az év for du lós meg em lé ke zés nem
más, mint a mo dern tár sa da lom szám -
misz ti ká ja. En nek az imá da tá nak hó dol -
va, Amerigo Tot szü le té sé nek 100. év for -
du ló ján a kor társ kul tú ra nem tud nem
meg em lé kez ni a mû vész rõl, élet mû vész -
rõl, szí nész rõl – s ide még sok kér dõ jel be
ál lít ha tó ka te gó ri át so rol hat nánk. Vi szont
be le esik ab ba a hi bá ba, pon to sab ban
meg mu tat ja alap ve tõ mû kö dé si rend el le -
nes ség ét: hogy ap pa rá tu sá nak mû kö dé se
csu pán szá mok (25, 50, 100) ro tá lá sán
nyug szik, vi szont ez eset ben nem egy fe -
hér nyu lat, ha nem egy tar ka va la mit húz
elõ ci lin de ré bõl, ami vel a mai kö zön ség
nem tud mit kez de ni. 

A Ludwig Mú ze um ki ál lí tá sát nagy
kri ti kai vissz hang övez te, a cik kek túl ára -
dá sa jól pél dáz za, de nem vá la szol ja meg
azt a prob lé mát, hogy a tár lat ese té ben
egy esz té ti kai vagy kul túr tör té ne ti prob lé -
má val ál lunk-e szem ben. En nek oka a kri -
ti kai köz élet két pó lu sú sá gá ban ke re sen -
dõ, fe ke te-fe hér lá tás mód já ban, mely az
igen és a nem (imá dat és un dor) re ak ci ók
vá lasz tá sa he lyett nem ké pes az ana lí zis
gya kor la tá val él ni. Két íté let áll szem ben
egy más sal: amely sze rint az alap ve tõ
prob lé ma az, hogy mû vek nem ke rül tek
be mu ta tás ra (ezt az ál lás pon tot kép vi se li
pél dá ul Ró zsa Gyula1 és Ak nai Katalin2),
il let ve az, amely sze rint „ilyen tár la tot
csak a kva li tá sos mû vek érdemelnek”3.
Ezek kel szem ben ki emel ném Ko vács Pé -
ter évek kel ez elõtt Totról írt elem zé sét,
mely él a kri ti kai vizs gá ló dás, a pró és
kont ra érv rend szer ad ta le he tõ sé gek kel,
sõt kö ve tel mé nyek kel. Írá sá ból ki de rül:
ma ga sem szí ve li annyi ra Totot, a mû -
vészt, ám tu do mány ága, a mû vé szet tör té -

net kri ti kai ap pa rá tu sát ve szi elõ, hogy ezt
az ál lás pont ját be mu tas sa, ár nyal ja; ná la
az íté let nem nyom ja el a bemutatást.4

Úgy vé lem, a köz éle ti írá sok be széd -
mód ján túl egy össze tet tebb kér dés lap -
pang mind a „kri ti kai” írá sok, mind a ki -
ál lí tás hát te re mö gött, me lyet az utób bi
eset ben a ku rá tor Mélyi Jó zsef azon ban
vi lá gos sá is tesz: Tot sze mé lyi sé gé nek
(re)konstrukciója mel lett az em lé ke zet és
a fe lej tés kér dé se i vel operál.5 Ge ne rá ci ós
hely ze tem bõl fa ka dó an szá mom ra a Tot-
kiállítás és a kö rü löt te áram ló ér tet len ség
leg in kább azt vi lá gít ja meg, hogy a Ká dár-
rend szer em lé ké nek fel dol goz ha tat lan,
meg boly ga tá sa ese tén foj to ga tó em lék ára -
dá sá val pró bál nak, de nem tud nak mit
kez de ni sem a kri ti zá lók, sem a ku rá tor 
és kor osz tály tól füg gõ en a lá to ga tó sem.
Vi szont ami a kri ti ku sok fi gyel mét el ke -
rül te a mély fú rás ok kö ze pet te, az nem
más, mint  hogy va ló já ban ki nek is szól ez
a ki ál lí tás.

Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um lé vén, azt
vár nánk a LUMU-tól, hogy kor társ mû vé -
szek kel, mû vek kel vagy ak tu á lis kér dé -
sek kel tölt se meg ki ál lí tó ter me it. Azon ban
ha a ko ráb bi ki ál lí tá so kat vesszük lajst -
rom ba, rá jö vünk, hogy ez az ars po e ti ca
nem csak ez eset ben nem ér vé nye sül. A
Vál ság je lek ak tu a li tá sát a gaz da sá gi vál ság
ana ló gi á ja ad ja, Anton Corbijn kor társ mû -
vész, Csör gõ At ti lá hoz ha son ló an, de
Robert Capát bár mer rõl is né zem, ki lóg a
sor ból. Az okát ter mé sze te sen ér tem – hi -
szen ha már a ké pek a ma gyar ál lam tu laj -
do ná ba ke rül nek, ak kor il lik meg mu tat ni
õket az adó fi ze tõk nek, akik nek a pén zé bõl
meg vá sá rol tuk –, de ér de kes mód on ké -
pei nek ak tu a li tá sát vagy azt, hogy Capa
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mél tó an, ok kal ka pott-e itt he lyet, nem
na gyon fir tat ták. Ez zel szem ben „sze ren -
csét len” Amerigo Totnak még a ku rá tor
Mélyi sze rint sincs ke res ni va ló ja a
Ludwigban, mind a katalógusban,6 mind a
meg hir de tett tár lat ve ze tés al kal má val be -
is me ri, ab szurd öt let, hogy a Ludwigban
kap jon helyet.7 A fe szült sé get vi szont Tot
ese té ben az okoz za, hogy a LuMú be vett
gya kor la tai, me lyek a cél kö zön ség igé nye -
i hez nagy ban al kal maz kod nak, ez eset ben
mel lé fo gás ként, rossz stra té gi a ként sül nek
el, me lyet ér tet le nül for ga tott szem go lyók
nyug táz nak. Gon do lok itt ar ra, hogy
trend nek tû nik az, hogy moz gó ké pek, fo -
tók nél kül itt nincs ki ál lí tás, de amíg ez
mû kö dött a Vál ság je lek, Corbijn, Capa
ese té ben, akik nél e szem pont mû fa ji kö -
ve tel mény volt, Tot ese té ben, aki kép zõ -
mû vész, fe les le ges és oda nem il lõ pró bál -
ko zás nak tû nik a sze mé lyes jel le gû fo tók
túl ára dá sa, ki vált képp a für dõ nad rá gos
ké pek za var ba ej tõ to la ko dá sa. Ele get s
ele gen kri ti zál ták a mû vek hát tér be szo ru -
lá sát a sze mé lyi ség hang sú lyo zá sá val
szem ben, így én en nek tár gya lá sá tól el te -
kin te nék, in kább azok ra a ki ál lí tá si stra té -
gi ák ra hív nám fel a fi gyel met, ame lyek
szá mom ra szem be tû nõk vol tak. Úgy gon -
do lom, hogy a Ludwig el sõ sor ban a po pu -
lá ris mú ze um sze re pét vál lal ja fel (eb ben
az ál lí tás ban egyéb ként nincs ér ték íté let),
s így szé les kör ben ér dek lõ dést kel tõ té -
má kat, al ko tó kat ál lít ki, s cél kö zön sé gé -
ben erõ sen épít a fi a ta lok ra. A kor osz tály
el éré sé re tett egyik erõl te tett kí sér let az,
mely a mi, va gyis a rend szer vál tás kör -
nyé kén szü le tett ge ne rá ció ál tal hasz nált,
hoz zánk kö zel ál ló mé dia mû faj ok fel vo -
nul ta tá sá ban fo gal ma zó dik meg. Ne mes
Pé ter blogjának8 rész le tei a fa lon, Erhardt
Mik lós moz gó ké pes össze ál lí tá sa, Csoszó
Gab ri el la fo tó ins tal lá ci ó ja s leg fõ kép pen
Vár nai Gyu la báb szín há zi ins tal lá ci ó ja,
mely ben nem a Jüdisches Museum Ber lin
ott mû kö dõ in te rak tív ki ál lí tó ter me it idé -
zi fel, itt vi szont csak ki hasz ná lat lan le he -
tõ ség ma rad (ese tem ben leg in kább a szú -
rós szem mel né zõ ki ál lí tás õrök mi att).

A cél kö zön ség prob lé má já nál ma rad -
va két ré te get kü lö nít he tünk el: azt a ge -

ne rá ci ót, amelynek nem volt sze mé lyes
ta pasz ta la ta a Ká dár-rend szer rõl, il let ve
azt, amely nek volt. Me lyik nek mit nyújt -
hat ez a ki ál lí tás? Ér zé sem sze rint in kább
a má so dik ka te gó ri á ra ha jaz a tár lat, hi -
szen el sõ sor ban nem Tot mun kás sá gát
mu tat ja be, ha nem a Ká dár-ko ri kul túr po -
li ti ka mû kö dé sét (er rõl pró bál ja le rán ta ni
a lep let), a Totról ké szült do ku men tá ci ó -
kat (fény kép és moz gó kép for má já ban),
il let ve mai kor társ mû vé szi ref le xi ó kat
sze mé lyé rõl és mû ve i rõl. A Tot-életmû
kri ti ká ja a fi a ta labb kor osz tály szá má ra is
nyil ván va ló, de ami a leg in kább szem be -
öt lõ, hogy a bí rá lat ban lát vá nyo san nem
tud ják kü lön vá lasz ta ni a Ká dár-rend szer
kri ti ká ját, a ká dá ri kul túr po li ti ka mû kö -
dé sé nek kri ti ká ját, to váb bá Tot mint mû -
vész meg íté lé sét, az elõ zõ ket tõ tõl el vo -
nat koz tat va. Így a mi nem ze dé künk, mely
in kább ké pes le het ne a ki zá ró lag esz té ti -
kai, mû vé szi íté let al ko tás ra, megfosztatik
et tõl a le he tõ ség tõl a ká dá ri kul túr po li ti -
ka, il let ve ki emelt sze rep lõ jé nek gú nya
mi att. Mi sem tud juk ko mo lyan ven ni
Amerigo Totot mint mû vészt, hi szen vé -
le mény al ko tá sun kat el hal vá nyít ják a fa la -
kon ki ra ga dott, ne vet sé ges idé ze tek, az In -
ter na ci o ná lét s Tot meg ha tott sá gát rög zí tõ
fel vé tel, a fal ra hányt bor só ként funk ci o -
ná ló gra fi kák (me lyek kö zül csak az a ket -
tõ van be ke re tez ve, melyek a Szép mû vé -
sze ti Mú ze um tu laj do nát ké pe zik). Ott
van to váb bá az az árul ko dó tény, ér tel me -
zõi gesz tus, mi sze rint a ki ál lí tásis mer te tõ
cím lap ján Tot Al Pacinóval kö zös fo tó ja
sze re pel, a ka ta ló gus bo rí tó ján pe dig (ha
le het) még ne vet sé ge sebb mó don az, aho -
gyan Bu da pest re ve ti ma gát. Azok szá má -
ra pe dig, akik nek volt elõ ze tes fo gal muk,
ta pasz tala tuk Totról, iga zol ják el fe lej té sé -
nek okát. Hi szen ki de rül, hogy Tot mû vé -
szi el is me ré se itt hon, vi lág hí rû vé va ló ki -
ki ál tá sa csak is a rend szer konst ruk ci ó ja
volt, sõt Tóth Kár oly írá sá ban azt is be bi -
zo nyít ja, hogy olasz or szá gi meg íté lé se, a
20. szá za di olasz mû vé szet ben el fog lalt
he lye sem kü lönb, hi szen „ko moly be fo -
ga dá sa és ér té ke lé se so sem tör tént meg”.9

Emel lett ma ga a ku rá tor is hang sú lyoz za,
hogy a vi lág hí rû jel zõ és a kul tú rá ban 
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el fog lalt hely, me lyet itt hon a rend szer tõl
ka pott, va ló já ban Ke mény Zol tánt (ha job -
ban tet szik Zoltan Kemenyt) il let né meg.10

Ér de kes el ját sza ni az zal a gon do lat tal,
hogy  ha Tot emig rá lá sa után nem tért vol -
na ha za, ha nem nyí lik itt hon ki ál lí tá sa,
és nem kap meg ren de lé se ket, ha a rend -
szer nem öle li oly lát vá nyo san keb lé re: ez
eset ben úgy gon dol kod nánk ró la, mint
Robert Capáról, Brassaïról vagy André
Ker tész rõl – mint a mi fi unk ról? Ak kor is
a kö zép sze rû mû vész stig má ját kap ná-e,
ak kor is azt mon da nánk-e rá, hogy „nincs
sa ját stílusa”?11 Fél re ér tés ne es sék, nem
va gyok meg gyõ zõd ve, hogy Tot olyan esz -
té ti kai mi nõ sé get kép vi sel ne, mint a fent
em lí tet tek, he lyet te ar ra a kér dés re pró bá -
lom te rel ni a fi gyel met, hogy ké pe sek va -
gyunk-e kü lön vá lasz ta ni az esz té ti kai íté -
le tün ket a po li ti ka- és tár sa da lom tör té ne -
ti ér tel me zés tõl.

A ki ál lí tás ér tel me zé sé ben tám pon tot
nyújt hat Pierre Nora Em lé ke zet és tör té -
ne lem kö zött. A he lyek prob le ma ti ká ja cí -
mû ta nul má nya, mely a tár la tot is érin tõ
em lé ke zés és fe lej tés kér dé se i vel operál.12

Ar ról van szó, hogy a tár sa da lom em lé ke -
ze te meg vál to zott (leg in kább a rend szer -
vál tás kö vet kez té ben), er re több ször is
utal nak a ka ta ló gus ban, és a ki ál lí tásis -
mer te tõ ben is, amennyi ben Tot má ra
„csak nem el fe le dett mûvész”.13 Ezért a ki -
ál lí tás, il let ve a száz éves szü le té si év for -
du ló is em lé ke zet hely ként funk ci o nál,
mind Tot, mind a Ká dár-rend szer ese té -
ben: „az em lé ke zet he lyek azért lé tez het -
nek, mert az em lé ke zet nek nincs már va -
ló di közege”14 – csak a hi á nya. A tör té nel -
met és az em lé ke ze tet kü lön kell vá lasz ta -
ni egy más tól, hi szen ezek a sza vak nem
szinonímák, sõt éppenhogy szem be ál lít -
ha tó ak egy más sal: az em lé ke ze tet az élõ
cso por tok hor doz zák, így az egyé nek hez
kap cso ló dik, ez ál tal fo lya ma to san vál to -
zik, ki van té ve a fe lej tés ere jé nek, de vég -
sõ so ron a je len ben ar ti ku lá ló dik. Ez zel
szem ben a tör té ne lem csak re konst ruk ci -
ó ja a már nem lé te zõ nek, te hát a múlt hoz
kap cso ló dik, azt je le ní ti meg, de min den -
ki hez és sen ki hez sem köt he tõ, uni ver zá -
lis jellegû.15 Mi vel már a ko ráb bi ge ne rá -

ci ók em lé ke ze té bõl is el tûn ni lát szik vagy
ép pen ség gel el is tûnt Amerigo Tot,
vissza ál lí tá sá nak egyet len mód ja a meg -
em lé ke zés, az em lék év, a ki ál lí tás s az ál -
ta la ger jesz tett köz be széd. Hi szen Tot
mû ve i nek nagy ré sze a ki ál lí tást meg elõ -
zõ en „mú ze u mok rak tá rá ban vagy pin -
cék, ud va rok mé lyén állt”,16 po ro so dott,
csak a tár sa da lom ar chi vá ló lá zá nak és
kény sze ré nek okán ma radt meg, le he tõ -
sé get ad va, hogy va la mi lyen ürügy kap -
csán egy szer elõ húz zák ab ból a bi zo nyos
ci lin der bõl. Vi szont az ürü gyet ese tünk -
ben csu pán az év for du ló, a mo dern tár sa -
da lom pro fán szám misz ti ká ja ad ja, gya -
kor la ta az em lé ke zet tár sa dal má nak üres
rí tu sá ban nyil vá nul meg – em lé kez zünk!
em lé kez zünk! –, s va ló szí nû leg a ki ál lí tás
be zá rá sá val és az új nap tá ri év vel vissza -
ke rül a po ros rak tá rak és az em lé ke zet
süllyesz tõ jé be.

A ki ál lí tott kor társ ref le xi ók kö zül ki -
emel ném Menesi At ti la Posz tu musz Tot –
A meg süllyedt sír em lék cí mû mû vét, mely
mû vé szi esz köz tár ral kö ze lí ti meg az em -
lé ke zés és fe lej tés kér dés kö rét, s szim bo -
li ku san pró bál ja az em lé ke zet ben ke let ke -
zett csor bu lást hely re ál lí ta ni. Esz té ti kai
szem pont ból úgy tû nik, ez az egyet len
olyan al ko tás, mely pon to san meg ra gad ja
a Tot kö rü li kon cep tu á lis prob lé mát,
amennyi ben egy mész kõ bõl ké szült ék
se gít sé gé vel a meg süllyedt sír em lé ket
egye nes be ál lít ja, ugyan ak kor éket tesz a
múlt és a je len kö zé is.

Be nyo má som sze rint a Tot mö gött tor -
nyo su ló ár nyék, a Ká dár-kor szak el hal vá -
nyu ló, el nyo mott vagy fel nem dol go zott
em lé ké nek tra u má ja áll, s nem csak esz té -
ti kai, mû vé szi vagy kul túr po li ti kai vo nat -
ko zá sok ban. A mû vé szet, a ki ál lí tás ürü -
gyén pró bál ja kö ze lebb hoz ni e kor sza kot
a lá to ga tó hoz, felhíva a fi gyel met ar ra,
hogy „az em lé ke zet tör té ne lem mé va ló át -
ala ku lá sa min den kö zös sé get ar ra kö te le -
zett, hogy sa ját tör té nel mé nek új já é lesz té -
se ré vén új ra de fi ni ál ja identitását”.17 Ezt a
fo lya mot jól pél dáz za Péterfy Ger gely
meg nyi tó be szé de, me lyen azt az asszo ci -
a tív tra u mát oszt ja meg a kö zön ség gel,
hogy gye rek ko rá ban sze ret te Ká dár Já -90
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nost, amely ér zé sek kel még ma is küsz -
köd ve szembesül.18

Egyet ér tek az zal a né zet tel, hogy fon -
tos a „Ká dár-rend szer kul tu rá lis lo gi ká já -
nak rekonstrukciója,”19 el fe le dett, il let ve a
ká non ba beemelt mû vé sze i nek új ra ér té -
ke lé se, rekanonizációja, ugyan ak kor úgy
gon do lom, hogy ezt a fel ada tot a ki ál lí tás -
nak nem si ke rült kel lõ en tel je sí te nie,
amennyi ben be le esett az „egyet len mû -
vész ki eme lé sé nek” csap dá já ba. Szá -
mom ra úgy tûnt, hogy A 20. szá za di ma -
gyar szár ma zá sú mû vé szek kül föld ön cí -
met vi se lõ te rem mû tár gyai csak az üre -
sen ma radt ki ál lí tó tér töl te lék anya ga ként

funk ci o nál tak. A lép ték vál tás, a mo dell -
al ko tás így nem si ke rült. Ab ban az eset -
ben, ha Mélyi va ló ban a Ká dár-rend szer
mû vé szi szcé ná ját akar ta vol na be mu tat -
ni, ak kor egy részt a ki ál lí tás nak mond juk
„A Ká dár-rend szer mû vé sze te: Amerigo
Tot” cí met kel lett vol na ad ni, más részt
sok kal na gyobb te ret ad ni az olyan, ál ta la
saj ná lat tal el fe lej tett mû vé szek nek, mint
Ke mény Zol tán. Min den eset re csak az
em lé ke zet fe lül bí rált re konst ru á lá sa ad -
hat se gít sé get ah hoz, hogy ki de rül jön a
tár lat exp li cit mó don fel nem tett kér dé -
se: hol van Amerigo Tot he lye: az el fe lej -
tett vagy a ka no ni zált mû vé szek kö zött?
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„AKI MEG HA JOL, 
AZT SO HA SEM ÜTIK AR CUL”

1.0. Fel mé ré sek sze rint a kom mu ni ká -
ci ó nak csak 35 szá za lé ka va ló sul meg
nyel vi esz kö zök kel: a ma ra dék 65 szá za lé -
kát gesz tu sok, moz du la tok biz to sít ják. A
kul tú rák több sé gé ben 100–200 gesz tust
használnak.1 A tag lej tés „a be szé det vagy

szó be li elõ adást kí sé rõ test-, kü lö nö sen
kéz moz du lat ok. […] Az arc já ték, a kéz- és
test moz du lat ok har mó ni á ja ad ja a gesz -
tust, me lyek a sza va ló és szí ni elõ adás ki -
egé szí tõi s azok eme lé sé re, ki fe je zõb bé té -
te lé re s élén kí té sé re szolgálnak.”2 A gesz -




