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Peternák Miklós

Posztvideó

Lábjegyzetek a magyar videózás 
átalakulásához

(1)

• Az elmúlt két évtized egyik döntő újdonsága, hogy lezárult a videótörténet 

első korszaka. Abban a formájában, ahogy az 1960-as évektől megismertük, az 

analóg videózásnak vége: a szalagok megsemmisülnek, illetve számítógépes 

szerverek terabájtjait töltik meg, a digitális adatok szférájába migrálva. Másfe-

lől viszont a képi információk létrehozásának és terjesztésének korábban soha 

nem tapasztalt eszkalációja zajlik, ami még e korszak nyitányán, két évtized-

del ezelőtt, az információs- és a kelet-európai forradalmi változások szempont-

jából egyaránt meghatározónak tekinthető 1989-es évben sem volt előre lát-

ható, így a hagyományos televíziózás korszaka is alapvetően átalakult. Ma „élő” 

webkamerák sokasága közt kapcsolgathat bárki a böngészőjén, filmezhet a tele-

fonján, el is küldheti csomagolt üzenetként vagy közvetlenül a netre, esetleg egy 

épp aktuális adásba kapcsolódva. A World Wide Web beváltotta a televízió ígé-

retét, itt megvalósulhat az átlátás vagy távolbalátás, a jelen távolsága helyén 

a jelen időtlensége tűnik elő. Nem csupán mozgóképes eszközök és módszerek 

sokasága válik elérhetővé az 1990-es évek végével, hanem az „internetet minden 

konyhába” követelésen jóval túllépve, ma már — az információs világból ki nem 

zárt — polgárok nagy része zsebben hordja az élőképet, s néhány jól megválasz-

tott gomb benyomásával, egy számsor révén lokalizáva magát, akár azonnal köz-

vetít. Mindkét történet, a politikai rendszerek átalakulása és az információs revo-

lúció valószínűleg — idő- és hangsúly-eltolódásokkal — a világ minden táján végig-

követhető, de talán érdemes kiemelni, hogy itt, 

Kelet-Európában ugyanazon történet két néze-

téről van szó.

Hámos Gusztáv videóesszéje, A híradó hatalma 

(The real power of TV, 1991) feleleveníti a for-

dulat képeit, a kínai diákok mozgalmát elfojtó 

brutális katonai-rendőri erőszakot, a Magyaror-

szágon keresztül „nyugatra” történő NDK-nép-

vándorlást, a „prágai tavaszt”, Nagy Imre és az 

1956-os forradalom mártírjainak újratemetését 

Budapesten, a berlini fal bontását, a romániai 

televíziós forradalmat. Az erőszak és a tömeg, 

az emberi szenvedélyek és a bomló hatalmi 

struktúrák enigmatikus képei között kitüntetett 

szerepet kap a kamera, illetve a kamerát tartó, 

az egyszerit a nyilvánosság felé sokszorozni 

vágyó tudósító, operatőr, aktivista, művész. 

Látjuk akcióban, s látjuk, ahogy akadályozzák: 

a képeket eltakaró egyenruhás kéz, a széteső, 

majd megszűnő videójel mint üzenet különös 

jelentéssel telítődnek e klasszikus drámai szer-

kezetű összeállításban, felkeltve a nézőben az 

együttérzés és félelem érzetét. Mégis (vagy épp 

ezért) a mű főszereplői nem a fenti, ikonikus 

jelenetek, hanem egy jól kiválasztott személy a 

számtalan lehetséges tévénéző közül: a szerző 

nagymamája, továbbá egy professzionális tévés, 

hírcsináló, tehát valaki az apparátus másik 

oldala, a működtetők közül. Ez a tévés épp akkor 

vált meghatározó szereplőjévé a Magyar Tele-

vízió hírműsorainak, amikor a „történelem vége” 

teória érvényességét a „hétköznapi emberek” 

számára is világos, egyértelmű módon meg-

kérdőjelezték a történeti események. A nagy-



3

mama, Golda Weinberger mintegy a történe-

lem allegórikus alakjává formálódik, miközben 

zöldséget pucol, vásárolni megy, ágyon fekve 

tévét néz, ami az üres idő (korfestő eufemiz-

mussal „szabadidő”) eltöltésének tömeges for-

mája; lakása, cselekvései, a privát tér, ahol éle-

tének, a 20. századdal azonos időtartamú sors-

nak egyes állomásait reprezentáló fotó-relikviá-

kat alkalmanként a televízió villódzó fényei vilá-

gítják meg, ezen allegória attribútumai. A törté-

nelmet képviseli, elszenvedi, megfigyeli, elalszik 

rajta — látjuk a képeket, miközben egyszer sem 

szólal meg: amit róla „sztoriként” megtudunk, 

a rendező, az unoka narrációja, amely beavat 

és magyaráz, értelmez és anekdotázik, kivéte-

les ritmus és arányérzékkel adagolva számunkra 

azt, amit tudni és nyilvánosságra hozni érde-

mesnek ítél, megteremtve az épp leírt helyzetet.

A másik főszereplő, a profi televíziós újságíró 

Aczél Endre, aki — a néhány egyéb, megszólaló 

televíziós kommentátorral együtt — arról tájé-

koztat, amiről ritkán s a televízióban lényegé-

ben soha sem esik szó, tehát a képen nem lát-

ható körülményekről, az előírásokról és utasí-

tásokról, a munkáról alkotott személyes véle-

ményről. Erre különösen az a tény predeszti-

nálja, hogy meghatározó szerepe volt az 1989. 

december 19-étől zajló román „televíziós” forra-

dalom adásfolyamának közvetítésében, melyet 

a Magyar Televízió átvett, s így lényegében nem 

csak a hírműsorok szokásos összefoglalói révén, 

hanem az események aktív alakítójaként is sze-

repet vállalt (ugyanis az adás nem csak Magyar-

országon, hanem Románia egyes területein is 

fogható volt, ahol adott esetben a román adás 

talán nem volt megfelelő minőségben elérhető, 

s ha igen, akkor is megerősítő alternatívaként 

szolgált). 

Privát és nyilvános (történelem) egymásra-

vonatkoztatásának s egyúttal az itt java-

solt értelmezési lehetőségnek kulcsjelenete a 

videóesszében a karácsonyi hal mikrotörténete, 

az az általában megengedhetetlenül banális és 

didaktikus párhuzamos vágás-szekvencia, ami-

kor az üzletben vásárolt, papírba csomagolva 

hazavitt élő hal a fürdőkádban vergődik, tátog, 

majd vizet kapva feléled — párhuzam: a forra-

dalmi tömeg szabadság-mámora. Később annak 

rendje és módja szerint, konyharuhába csoma-

golva elindul a hal az ünnepi étellé válás útján, 

a bárd alá — párhuzam: a román diktátor-házas-

pár, Ceaucescuék elfogása és kivégzése, ponto-

sabban brutális legyilkolása. Ritka eset, amikor 

valaki egy ennyire közhelyesnek hangzó asszo-

ciációból szinte eszköztelenül átlép, átvezet az 

allegória terepéről egy szimbolikus térbe, s bár 

közvetlenül könnyen érthető, magyarázatot 

nem igénylő jeleneteket látunk, mindez a sze-

münk előtt alakul sokértelmű drámai szimbó-

lummá: így itt, ezen a ponton feltétlenül művé-

szetre kell gyanakodnunk. 

1989 december végét, az új, szabad román televízió (és a magyar adások) néhány 

napját joggal nevezhetjük a televíziótörténet, a tévé-médium kivételes időszaká-

nak, nem pusztán azért, amit a híradó-főszerkesztő mond Hámos Gusztáv művé-

ben, vagyis hogy „soha semmi nem volt a magyar tévében ennyire részletesen 

bemutatva”, hanem mert mai szemmel látszik, ez a néhány nap egyszerre volt 

a televíziózás csúcspontja és végpontja. Amit „televízióként” korábban megszok-

tunk, az az 1990-es évekkel lényegében véget ért, a 21. századdal pedig minden-

ütt teljesen eltűnik. A médiumok velünk vannak címmel 1990 áprilisában Budapes-

ten (Műcsarnok) rendezett konferencia egyik előadója, Vilém Flusser szerint  

a romániai televíziós fordulat döntő újdonsága ez az állítás: „Nincs többé  

valóság a kép mögött. Minden valóság a képben van.” 1 

1  „There is no reality behind the image. All reality is in the image.” In: The Media Were With Us (A 
médiumok velünk voltak). The Role of Television in the Rumanian Revolution. Balázs Béla Stúdió, MII 
video, 141 min. 
Von der Bürokratie zur Telekratie. Rumänien im Fernsehen. Ein Symposion aus Budapest. Hrsg. Keiko Sei 

— Peter Weibel. Merve Verlag, Berlin, 1990
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A híradó hatalma magyar producerei — a mű a Magyar Televízió két, azóta meg-

szüntetett produceri irodája és a német ZDF kooprodukciójába készült —, Árvai 

Jolán és Kopper Judit néhány éven keresztül, kivételes módon olyan műveket 

támogattak és műsorokat hoztak létre a Magyar Televízióban, amelyek közelebb 

állnak a független videó(művészet) területéhez, mint bármely szokásos televí-

ziós műsorhoz. Az FMS (Fiatal Művészek Stúdiója) és a Fríz Iroda számtalan mun-

kája közül — nemzetközi sikereik okán — egyet-egyet kiemelve Wahorn András 

Kelet-európai élő állatokja (1984, FMS) a sydney-i Videó Fesztiválon nyert díjat, 

Forgács Péter Privát Magyarország sorozatának egyik darabja pedig a hágai 

Worldwide Video Festival nagydíját nyerte 1990-ben.

Míg Hámos videójában többször elhangzik, hogy a kommunista vezetők nem 

értettek az új, technikai médiumokhoz, nem is érdekelte őket, a politikai fordulat 

utáni vezetők számára a televízió és a tömegmédiumok fontos hatalmi kérdéssé 

váltak mindenütt, néha egészen extrém eseteket produkálva (gondoljunk például 

Fred Forest kampányművére a bolgár televízió elnöki állásának megszerzéséért). 

Magyarországon a pozíciókereső politikai küzdelmek áldozataivá váltak a függet-

len produkciós stúdiók, sorsukat a frekvenciasávok feloldása, a kereskedelmi tele-

víziózás megindulása (nálunk 1997-től) végképp megpecsételte. 

(2)

Kelet-közép európai szemmel nézve az 1988–1993 közötti időszak lényege törté-

nelmi és privát szempontból egyaránt a „létező szocializmusok” — ahogy önma-

gát a rendszer nevezte — széthullása, megszűnése, remélhetőleg visszavonha-

tatlanul. A diktatúrák pusztulása mindenképpen eredmény, és szükségképp egy-

fajta csoda érzetét keltette: néhány évvel korábban alig volt bárki is, aki akár csak 

elképzelte volna, hogy ilyen közeli időpontban, ilyen sebességgel válik semmivé 

a bolsevik típusú tanácsuralmi rendszerek sokasága. A pusztulás mementójaként 

is elemezhető Sólyom András 1992-es Temetés című videója, ez a történelmi 

archívok montázsából szerkesztett, Szilágyi Ákos költő, esztéta (hang)versére 

készült mű, ‘lyric-clip’, hogy Bódy Gábor félig feledésbe merült műfaji meghatáro-

zását használjuk.

Utólag akár „félreérthetetlen” jelsorozatnak is tekinthető a szovjet pártfőtitkárok 

— ahogy akkor egyesek nevezték, a gerontokrácia első emberei — egymás utáni 

elhalálozása viszonylag rövid idő alatt (Brezsnyev, Andropov, Csernyenko), s az 

ennek nyomán előálló reprezentatív temetés-sorozat. A kommunista országok 

legtöbbjében televízión közvetített, Lenin majd Sztálin temetésének filmképeit 

a történeti tudatból előhívó ceremóniák abszurditása nem csak amiatt volt nyil-

vánvaló, hogy a központi színhely minden esetben a Lenin mumifikált testét őrző 

mauzóleum előtti tér, így a szónokok s az utódok pódiuma egy síremlék, hanem 

a ceremóniák hasonlósága miatt a rituális történések dramaturgiája óhatatlanul 

futószalag jelleget öltött. Már Józef Robakowski fekete-fehér televízós adás 

alapján készített, Brezsnyev temetésének közvetítését feldolgozó filmje is hordoz 

ilyen asszociációkat, és a Magyar Televízió Videóvilág műsorsorozatának (össze-

sen 51 adás, 1988–1993 között) kapcsolódó része, az ugyancsak Sólyom András 

rendezte Rendszeres temetések oda-vissza pedig egyértelműen ezt a formai lehe-

tőséget használja.

Magyarországon a temetések és újratemetések történetéből szimbolikus módon 

megkonstruálható az elmúlt 150 év mikrotörténelme, beleértve a 20. századi 

rendszerváltozásokat is. Többszázezer ember vett részt Budapesten 1989. június 

16-án Nagy Imre miniszterelnök és az 1956-os forradalom mártírjainak nyilvá-

nos újratemetésén,2 melyet a televízió egyenes adásban közvetített, s mely ily 

módon mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a változás elkerülhetetlen. 

Sólyom videójában, mely Dziga Vertov Három dal Leninről (1934) című filmjéből 

átvett archív temetési jelenetekkel kezdődik, majd szovjet játék- és dokumen-

tumfilmek, Sztálin temetése mellett megjelennek a magyarországi képek, Kos-

suth Lajos és Rajk László újratemetése, illetve a Műcsarnok előtti ravatal 1989. 

június 16-án, a rituálé hasonlóságai s a jelentés különbségei okozzák — Szilágyi 

Ákos szavalatával ellenpontozva — a valódi feszültséget. Sólyom András később, 

2  A történések részletes feldolgozását ld. az 1956-os Intézet honlapján: Egy nap anatómiája / The 
Anatomy of a Day, http://www.rev.hu/89/ 

2005-ben készített még egy, hosszabb, tár-

gyunkhoz, tehát a társadalmi és (média) művé-

szeti változások metszetéhez közvetlenül kap-

csolódó dokumentumfilmet, melyben ugyancsak 

egy író, Kornis Mihály elemzi 1956 leverésétől 

az 1980-as évek közepéig hatalmon lévő pártfő-

titkár, Kádár János 1989. április 12-én rögzített 

utolsó (nem nyilvános) felszólalását (Kádár János 

utolsó beszéde). A dráma végjátéka — e film 

kísérőszövegét idézve —, hogy „azon a napon és 

ugyanazon órában, amikor a Legfelsőbb Bíróság 

Nagy Imre perét újratárgyalta és felmentő íté-

letet hozott, 1989. július 6-án, reggel 9 órakor 

Kádár János meghalt.” Személyes sors és törté-

nelmi adat egymásra kopírozva, s mintegy iga-

zolva A híradó hatalma című filmben a nagy-

mama Hámos Gusztáv interpretálta gondolatát, 

aki Kádár személyének biológiai változásait  

(pl. öregedés) összekapcsolta a nevével jelölt 

rendszer történeti fázisaival. 

Hámos Gusztáv Berlinben él, fontos szerepe 

volt a Bódy Gábor kezdeményezte Infermental, 

a világ első nemzetközi videókazettán kiadott 

magazinja megvalósításában, és 1990 óta gyak-

ran mutatkozik be Magyarországon. Tanított a 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia 

tanszékén, több installációja, korai fotómunkái 

is szerepeltek kiállításokon a videó- és fotófilm 

vetítések, előadások, köztük a 2008-as Pixel 

Galériában rendezett életmű bemutató mellett. 

A Berlin Retour című 1996-os videójában egy dán 

turistalány közreműködésével tárul fel előttünk 

a huszadik századi német történelem hét perc-

ben, mondhatni „dióhéjban”. A műben persze 

Walther Ruttmann: Berlin, a nagyváros szimfó-

niája című filmje3 játssza a főszerepet, s a képek 

segítségével történő múltidézés, múltkere-

sés meglepő eleme egy áttetsző képtárgy, mely 

mintegy lehetővé teszi az átjárást jelen és múlt 

között. Ez utóbbi, a 125 frame-ből álló, mozgó 

(sztereoszkópikus) hologram önálló műtárgy-

ként volt látható a Peter Weibel rendezte buda-

pesti A művészeten túl című kiállítás4 C3 Kultu-

rális és Kommunikációs Központban bemutatott 

kiállításrészében. 

Az archív, gyűjtött képanyag különös haszná-

lata jellemzi Sugár János Az analfabéta írógépe 

című 2001-es művét, amely már a digitális kor-

szak terméke. Egy világszerte jól ismert szov-

jet/orosz termék, a Kalasnyikov géppisztoly kap 

szinte ikonszerű funkciót, ez az egyetlen állandó, 

stabil eleme a képsoroknak, változó használói 

körülötte morfolódnak. Míg a Berlin Retourban 

a második világháború ma is meglévő nyomaival 

3  Walther Ruttmann: Berlin: Die Sinfonie der Großstadt, 
1927
4  Jenseits der Kunst. (Hrsg. Peter Weibel) Passagen Vrlg. 
1996. Magyarul: A művészeten túl. (szerk. Peter Weibel) 
Kortárs Művészeti Múzeum — Ludwig Múzeum / Soros 
Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, 1999, 
Budapest. Angolul: Beyond Art: A Third Culture. Springer, 
Wien, New York, 2005
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szembesülünk, Sugár animációja révén a világ-

ban dúló háborúk, szinte a Le Clezio által meg-

írt5 „háború van, minden megtörténhet” állapot 

tablóival nézhetünk szembe. Egy Geert Lovink 

által készített interjúban6 említi Sugár, hogy az 

elmúlt fél században legalább 100 millió dara-

bot készítettek ebből az igen egyszerű szerke-

zetű gyilkos fegyverből, mely egyszerre a sza-

badságharcosok és terroristák jelképe. Sugár 

János képzőművészeti munkásságában a moz-

góképnek és az installációnak kivételes szerepe 

van, s bár mind formailag, mind technikailag a 

legkülönbözőbb sajátosságokat mutatják, mégis 

összetéveszthetetlenül egyéni hang jellemző 

rájuk. Talán az egyik legkülönösebb a Halha-

tatlan tettesek (1998) című videóoperája (zene-

szerző Litván Gábor), melynek szövegkönyvét 

egy videótechnikai használati utasítás nyomán 

készíti el. Sugár mellett egyedül a Vákuum tv7 

társulata vállalkozott Magyarországon egymás-

tól hasonlóan távoli műformák úgy mint az „élő 

tévéműsor” és a kabaré, a „tudományos szín-

ház” és a paródia összekapcsolására, míg át 

nem vette szerepét a DJ és partykultúra, a VJ és 

a live coding.

KissPál Szabolcs Rever-sorozatának a 2001-

es Rosszban, jóban kiállítás8 megnyitójára 

készült darabja a Himnusz, melyben öt fiatal 

lány elénekli a magyar nemzeti himnusz szöve-

gét (szerző: Kölcsey Ferenc) a román nemzeti 

himnusz, a Deşteaptă-te, române (Ébredj fel, ó, 

román) zenéjére (szerzője Anton Pann). Az első 

pillanatban provokatív, bizonyos — extrém naci-

onalista — kontextusban szinte szentségtö-

résnek tűnő himnusz-feldolgozásnak ugyanak-

kor vannak előzményei. Kardos Sándor 1985-ben 

forgatott, pontosabban vágott össze archív fil-

mekből (Kornis Mihály ötlete nyomán) egy olyan 

kollázsfilmet, melyben a magyar himnusz min-

den szavát más-más, az eredeti kontextusból 

kiragadott szereplő mondja ki. Hámos Gusztáv  

1984 utolsó napja (Le Dernier Jour 1984) című 

videójában az elhangzó sorokat egy idegen nyelv, 

környezet közegébe helyezi, aminek egyedül a 

szilveszteri évforduló rituális sablonja ad ottho-

nosságot; míg a francia nyelvű szövegmagya-

rázat, az értelmező narráció elidegeníti, szinte 

múzeumi tárggyá avatja a privát jeleneteket. 

KissPál Szabolcs verziójának — hasonlóképp 

Hámos videójához — a személyes sors (migráció 

— emigráció) adja meg a hitelét, a valós vagy vir-

tuális értelemben vett határátlépés lehetősége 

vagy lehetetlensége valódi konfliktusok sokasá-

gát rejti, melyet az Európai Unióban születettek 

fizikai korlátként már nem, legföljebb közvetett, 

5  J. M. G. Le Clézio: La Guerre, Gallimard, Paris, 1970
6  The Typewriter of the Illiterate. Interview with János Sugár 
by Geert Lovink. 29 May 2003. www.nettime.org 
7  http://vakuumtv.c3.hu/
8  „Rosszban, jóban…” A MAMŰ kiállítása a Kecskeméti 
Képtárban, 2001
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(3)

Magyarországon egyetemi szintű videó- 

művészeti képzés két intézményben folyik,  

a nemrégiben Moholy-Nagy Művészeti Egye-

temmé átkeresztelt, korábbi Magyar Iparmű-

vészeti Egyetemen, ahol az átalakulásig önálló 

videó szak is létezett, olyan videóművész okta-

tókkal, mint Pásztor Erika Katalina vagy 

Sárosi Anita, illetve a Magyar Képzőművé-

szeti Egyetem Intermédia szakán, speciális kere-

tek között.14 Nem az egyes technikák kerülnek 

az oktatás fókuszába, hanem az adott, meg-

valósítani kívánt elképzelés, művészi projekt. 

Ahhoz persze, hogy a terv, ötlet, idea, megfelelő 

formában létre is jöhessen, ismerni kell a tech-

nikai lehetőségeket. Ezért például a mozgóké-

pes kifejezés szinte minden változatával talál-

kozhatnak az öt év során a diákok, beleértve 

a 16 és 35 mm-es filmvágást, analóg és digi-

tális videótechnikát, nonlineáris szerkesztést, 

interaktív multimédiát, illetve 3D computeres 

vagy World Wide Webre alkalmazott módsze-

reket. Az egyszerű vágási feladatoktól, blue-

box gyakorlatoktól a kollektív remake készíté-

sig, eseményrögzítésig, sőt műelemzésig ter-

jedő spektrum kellően tágas ahhoz, hogy a min-

dig és mindenhol meglévő technikai korlátok fel-

ismerése és elfogadása helyett az adott lehe-

tőségek innovatív felhasználása, kreatív kiter-

jesztése váljon meghatározóvá. (Hosszú lista 

lenne, ha minden itt végzett hallgatót felso-

rolnék, aki videóművek készítésével az egye-

tem után is foglalkozik, így álljon itt egy rövid, 

esetleges névsor: Gróf Ferenc, Seres Szilvia, 

Lendvai Ádám, Kozma Éva, Kútvölgyi Léna, 

Vécsei Júlia, Mécs Miklós, Katarina SeviĆ). 

Az intermédia az elmúlt két évtizedben szá-

mos hazai és nemzetközi projekt színhelye, mint 

az 1991-es (pre-internet) Toronto — Budapest 

Video-bridge, a három Metafórum konferencia,15 

a négy alkalommal megrendezett Médium-ana-

lízis (egész napos tévénézés)16 című kollektív 

akció, vagy a Budapesti Francia Intézettel közö-

sen szervezett Videológia fesztivál,17 amely a 

magyarországi videóművészet — az 1991-es 

Sub voce kiállítást18 követő — második (s ezidáig 

utolsó) retrospektív bemutatására vállalkozó 

kísérlet volt. Talán érdemes hozzátenni, hogy a 

Videológia kontextusát az akkor aktuális művek-

ből összeállított francia videóművészeti bemu-

tató adta Robert Cahen és Jean-Paul Fargier 

szerkesztésében, Jean-François Guiton illetve 

Hámos Gusztáv installációival, az első magyar-

14 Az Intermédia Tanszék tevékenységével kapcsolatban ld. 
még: Balkon, 1995/2; illetve 2000/7,8.
15  http://www.c3.hu/intermedia/kronologia/metaforum.
html
16  http://www.c3.hu/intermedia/kronologia/manalizis3.
html
17  Vidéologie. Les comédies françaises — Sciences / Fiction. 
Francia Intézet, Budapest, 1997.
18  Sub voce. SCCA - Műcsarnok, Budapest 1991

mentális értelemben tapasztalhatnak. Talán megengedhető, hogy KissPál másik 

ismert, Edging című (2003) munkáját9 első közelítésként e kontextusban írjuk le. 

A képen a kék eget és röpülő madarakat látunk, de mintha a határtalan égbolt 

szabadságot sugalló tágassága konfrontálódna a digitális manipuláció határtalan 

lehetőségeivel, mivel a vágás során a madarak véletlen röptét rögzítő felvétele-

ket úgy illeszti össze, hogy a madarak a vetített kép széléről, a képkeretről mint-

egy visszapattanni látszanak. Itt is egyfajta gyűjtésről van szó, mint Sugár János 

analógiáinál, s a digitális technika ad lehetőséget a képek jelentő sorozattá ren-

dezéséhez. Míg Sugárnál az azonos helyre, egymásra morfolt Kalasnyikovok cent-

ruma, KissPál Szabolcsnál a képtérben rögzített madár-röppályák ki- és belépési 

pontjainak egymáshoz rendelt perifériái a metódus. Az egyszerű, jól megválasz-

tott és következetesen alkalmazott formai korlát eredményeként egy tágas sze-

mantikai mező nyílik meg, ahogy a jó műveknél általában lenni szokott. 

Egészen más eszközökkel, de formailag hasonlóan puritán módon ér el hatást 

Németh Hajnal Striptease or not? cimű videója. A lényegében egyetlen felvé-

telből álló munkában azt látjuk, hogy egy fiatal lány valamely külső helyszínen 

(Budapest, Lágymányosi híd) leveszi a melltartóját. Van viszont rajta egy trikó 

is, a „sztriptíz” ez alatt történik. Németh Hajnal műve — a nyilvánvaló és lehet-

séges gender-/voyeur-típusú értelmezéseken túl, mint például a videón látot-

tak kapcsolatba hozása az országutak mellett virágzó prostitúcióval — azért is 

izgalmas, miközben minimalista módon provokatív, mert egyúttal egy kis köztéri 

valóság-showt, egy sajátos — mint manapság neveznénk, „public art” akció — pri-

vát filmes eszközökkel felvett dokumentációját látjuk. Németh Hajnal Budapes-

ten az MKE intermédia szakán végzett, néhány éve Berlinben él s egyik kezde-

ményezője a Lada projekt10 néven, művészek által működtetett galériának, mely-

ben olyan művészek a társai, mint az igen jelentős videós életművel is rendelkező 

Komoróczky Tamás vagy a Kis Varsó csoport. Németh Hajnal ugyancsak tagja 

megalapításától, 1999-től az Eike Berg által létrehozott videospace11 projektnek, 

mely kezdetben az Interneten, majd számos videós akció, kiállítás megvalósítása 

után jelenleg budapesti galériaként is működik, vállalt profilját a médiaművészet 

bemutatási helyszíneként definiálva. A Videospace mellett a Pixel Galéria, illetve 

újabban a Crosstalk kezdeményezés mutat be rendszeresen ilyen műveket Buda-

pesten, valamint a Mediawawe Fesztivál Győrben12 (2010-ben Szombathelyen)13, 

korábban, 2003-ig a Retina Szigetváron.

9  Installáció formájában bemutatva pl. Moszkvában az NCCA-ban rendezett Aktív kép című 
kiállításon (2005. június 10 – július 3., ld.: Balkon, 2005/7,8.), illetve a nemzetközi Nam June Paik díjra 
nominált művek egyikeként Dortmundban. Nam June Paik Award, 2004. PhoenixHalle Dortmund
10 http://www.ladaproject.com
11  http://videospace.c3.hu
12  http://www.crosstalk.hu, http://mwave.irq.hu 
13 2010. április 30 – május 8.
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országi videóinstalláció kiállítás, a Mészöly 

Suzanne kurátori munkájának eredményeként 

megvalósult Sub voce pedig az Imago — Fin 

de Siècle a kortárs holland művészetben című 

holland videóinstallációs kiállítással19 együtt 

mutatkozott be.

Amikor az 1997-es budapesti Internet Galaxis20 

keretében Olia Lialina bemutatta előző évben 

készült, első netfilmjét (My Boyfriend Came 

Back From The War)21, vagy amikor nem sok-

kal később Beöthy Balázs kezdeményezésére 

magyar művészek mozgóképeket készítettek a 

Zsebtévé projekt22 keretében, érezhetővé vált a 

fordulat. Minden év jelentős változást hozott a 

digitális kommunikáció terén, s ahogy Szegedy-

Maszák Zoltán írja, míg kezdetben „a hálózati 

művészet hőskorának alkotásaival összhangban 

egészen 1997–98-ig jellemző maradt a hallgatók 

által készített web-művekre a digitális médiu-

mok, a hypertext rendszerével kapcsolatos pri-

mer tapasztalatok alapján megfogalmazott kri-

tikus hozzáállás”,23 a 2000-es évekhez érkezve 

bizonyos értelemben ideálisnak tekinthető álla-

potok keletkeztek. Mindenki saját laptopján rak-

hatja össze saját filmjét, s ezen túl a mozgó 

képes anyagok megvalósításának, publikálásá-

nak, terjesztésének és a nézésnek, a hozzáfé-

résnek a médiuma azonos. Ez így, a mozgóképes 

kifejezés közegében korábban soha nem valósult 

meg: minden együtt az asztal mellett, ki se kell 

mozdulni a szobából. Új paradigma, nem pusz-

tán technikai váltás, hogy a mozgóképes film-

kocka, a frame helyét átveszi a pixel, a formátu-

mok (8, 16, 35 mm, PAL, SECAM, NTSC, U-matic, 

VHS, beta, V8 stb.) helyett minden a tömörítés-

ről, kódolásról, felbontásról szól. A film egyet-

len fájl, egyetlen kép, amely kulcsframek és 

módosulásai, változásai kódjaként tárolódik, 

nem szükségszerű a materiális forma; és per-

sze mindez sérülékeny: gombnyomással töröl-

hető. Ebből adódóan a régi médium mellett az 

új vonatkozásában is azonnal felmerül a megőr-

zés kérdése.24 

A televízió alternatívájává nem a videó immár, 

hanem az Internet, az adásidő már mítosz, az 

„élő közvetítés” dimenziói kitágultak, lényegé-

ben folyamatossá váltak. Megjelent egy sajátos 

19  Imago: Fin de Siècle in Dutch Contemporary Art. 
Montevideo, 1990-1993 http://catalogue.montevideo.nl/
event.php?id=595
20  http://www.c3.hu/events/98/igalax98/index1.html
21  www.teleportacia.org/war
22  A Zsebtévé leírása: „Tíz rövid történet, amely a real video 
minden előnyét és hátrányát kihasználva a személyes és a 
személytelen, a nyilvános és a privát, a régi és az új, a kicsi és 
a nagy között oszcillál: nem az újra, hanem a személyesre, 
nem a bonyolultra, hanem az elérhetőre bazírozva válik 
adássá a videó, tenyérnyivé a képernyő: igazi zsebtévé, amely 
a technológiai fejlesztés üteme helyett saját ritmusát követi.” 
http://www.c3.hu/collection/zsebtv/indexhu.html
23  http://www.intermedia.c3.hu/kut/intermed.html
24  Magyarországon a videó- és médiaművészeti alkotások 
gyűjtésével és megőrzésével egy non-profit NGO, a C3 
Alapítvány foglalkozik, újabban az európai GAMA projekt 
partnereként. http://www.gama-gateway.eu/
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típusa a tévénézőnek, a figyelő kamera őre, különös fordulatot vett Szent Ágos-

ton bibliamagyarázata, ahol a „tükör által enigmatikus” látás Szent Pálnál olvas-

ható fordulatát elemezve felhívja a figyelmet arra, hogy a speculum szó tük-

röt jelent s nem keverendő a „specula”, őrhely kifejezéssel. Ma milliónyi őrszem, 

egyetlen Árgus modulációi (vagy Michael Klier óriása)25 próbálja „tisztán látni” a 

fizetett figyelem számára hozzáférhetővé tett világszeletet (metrót, áruházat, 

bankot, útkereszteződést). A szimulákrum, a spektákulum társadalmának meg-

fejtése nagyjából Hajas Tibor 1978-ban leírt mondatával egyezik: „Csak egyetlen 

üzenet létezik egyetlen hír” (A katódsugárzás szépsége). A nem fizetett, önkéntes 

őrszemek, a tévénézők sokasága a biztosíték rá, hogy amíg csak a készülék előtt 

ülnek, adott a fennálló rend stabilitása.

Az egyik magyar tévécsatorna, amikor még megengedhette az adásszünet luxusát, 

ebben az idősávban a szokásos monoszkóp helyett kandallóban lobogó tüzet sugár-

zott. Ez ma már önálló adás: webkamerák sokasága mutatja, s a „televízió” speci-

alizálódott — vannak állat-, hír-, comics-, sport-, turista-, főző-, divat-, zene-, régi 

film-, nosztalgia-, pornó- sőt „valóság”- csatornák is. A „vegyes műsorok” helyett 

önálló, mondhatnánk „szakcsatornák” sorozataként házhoz szállított parallel kép-

folyamra a néző a remote-control vizualitással felel, egyéni mixeire az úgyneve-

zett „közszolgálati” illetve „kereskedelmi” adók szolgáltatnak mintát (a kettő közt 

a különbség csak annyi, hogy az előzőnél még nem minden adás reklám).

2004-ben a Műcsarnokban bemutatott Szappanopera című kiállításon a magyar 

képzőművészek reagáltak az új helyzetre. Nemes Attila, a kiállítás kurátora26 

így fogalmazta meg a koncepciót: „A kiállítás elsősorban a mindennapi médiafo-

gyasztással kapcsolatos, illetve az elektronikus média kritikáját megfogalmazó, 

újonnan létrehozott műalkotásokból épül fel. A szappanopera kifejezést gyak-

ran használja napjaink médiatudománya a mai televíziós kultúra szerkezetének 

magyarázatára. Minden tévéműsor — nem csak a szappanoperák — értelmezhető 

ekként (pl. a híradót is értelmezhetjük folytatásos megrendezett valóságként).”27

A televíziót, a köznapi beszédaktusok alapján, mondhatni „senki sem nézi”, mégis 

mindenki tájékozottan tudja szidni. Szélsőséges formája volt a tévékritikának az 

a durván elfajult politikai demonstráció, melynek során a tüntetők megostromol-

ták a budapesti köztévé székházát, romboltak és gyújtogattak, s mindezt látni is 

lehetett a tévében. Az esemény sokkoló nyitánya volt azon tüntetés-sorozatnak, 

mely Nemes Csaba 2007-es Remake című produkciójához szolgált alapul. Nemes 

Csaba képzőművész, az említett Sub voce kiállítás nagydíjasa számos installációt 

készített az 1990-es évek elején, emlékezetes aktív kollaborációja Veress Zsolttal 

(egy ideig nevet is cseréltek és alkotásaikat a másik nevén szignálták, lásd: Közös 

név). Jelen produkciója eredetileg a 2007-es Velencei Biennálé magyar pavilonja 

részére készített terv formájában fogalmazódott meg.28 

A történésekhez visszatérve: Budapest, 2006. szeptember 18. A tévé-székház előtt 

vagyunk. Az ottlévők közül valószínűleg tanulta mindenki (de legalábbis az apukája, 

anyukája), hogy a forradalomban először a kommunikációs eszközöket kell megtá-

madni, mivel ezt a bolsevik ideológia keretei között tanították. 1956-ban is ez tör-

tént a rádióval. (Nemes Csaba írja, hogy a Magyar Televízió „2006. májusában [...] 

egy óriásplakáttal népszerűsítette magát, rajta a következő szlogennel: Ha forra-

dalmár lenne, ön melyik televíziót foglalná el? ”) A 2006-os szereplők azért akar-

nak bejutni a Magyar Televízióba, vagyis a számukra szimbolikus, nagybetűs TV-be, 

hogy felolvassák petíciójukat. Ugyanakkor az egész eseménysort, egy másik, kinti 

tévé valós időben folyamatosan közvetíti. Mielőtt bejutnának a „tévébe”, már rég 

benne vannak. Kiegészítő motívumok: telefonos, digitális fotózkodás felgyújtott, 

égő autók előtt, aktorok és szemlélődők, váratlan katasztrófaturizmus. A jelenlét 

öntudatlan reflexei: csak nehogy kimaradjunk a történelemből, tehát a képből. Alig 

egy hónappal később a jelenet egy áttételesebb, enigmatikus verziójára figyelhet-

25  Michael Klier: Der Riese (The Giant), 1983, video, 82 min
26  Jelenleg a Kitchen Budapestnél. http://kitchenbudapest.hu/person/7
27  http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=14&id=50292 
28  Ezen írás kereteit és terjedelmét meghaladná annak a történetnek az elemzése, miért is 
utasították el nyertes pályázatát. A produkció megvalósulását mindenesetre talán még segítette is a 
botrány, a tranzit.hu a „Meg nem valósult művek — Jobb műalkotásnak lenni, mint művésznek” című pá-
lyázat keretében támogatta.(http://www.mariannecsaky.be/remake/index.htm) A kész filmsorozat 
bemutatására a 40. Magyar Filmszemlén került sor, önálló website is készült hozzá.

tünk fel: 2006. október 23-a, az 1956-os forrada-

lom ötvenedik évfordulója, Budapest. Az ünnepi, 

kitüntetett pillanatban, mint vámpírok a kriptá-

ban, megelevenednek a történelmi relikviák. Idéz-

hető klasszikus lehetne Karl Marx, a Louis Bona-

parte brumaire tizennyolcadikája, amikor arról ír, 

hogy a történelmi ismétlés másodszor a komé-

dia formáját ölti, de ezt most hagyjuk el, mert a 

dolog nem annyira vicces. De tény, hogy törté-

nelmi díszletek mozdulnak a budapesti kiskör-

úton: például egy tank, elhagyva a kiállítási ins-

tallációt, megy néhány száz métert, hogy beleke-

rülhessen a világ híradóiba.

Nemes Csaba és munkatársai technikai megol-

dásként a flashvideó mellett döntöttek, valamint 

a (Magyarországon viszonylag kevéssé népszerű) 

comics/anime/manga rajzfilmhangulatot idéző, 

s ezt a zenei videóklippel egyesítő formai hátte-

ret is észrevehetjük. Nemes Csaba írja: „Azért az 

animációt választottam, mert ez a műfaj a legke-

vésbé dokumentarista, nem jellemző rá a techni-

kai képek kíméletlen naturalizmusa. A rajzok egy 

általánosabb megközelítés lehetőségét hordoz-

zák magukban. Ez a műfaj segít a konkrét ese-

mények elidegenítésében, művészi vizsgálatában, 

mert képes sűríteni és más nézőpontokból értel-

mezni a mozgóképek által dokumentált esemé-

nyeket, segítségével elkészíthető az őszi politikai 

„valóság-show” ironikus remake-je.”29 

Azon a Velencei Biennálén, ahová a fenti terv is 

pályázott, a kiállító művész Andreas Fogarasi 

volt,30 s a magyar pavilon a biennálék törté-

nete során először megnyerte a legjobb nemzeti 

pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat.31 A kiállí-

tott mű, a Kultur und Freizeit installációi Andreas 

Fogarasi budapesti művelődési házakról készí-

tett filmsorozatának szolgáltak keretül, illetve 

mintegy megjelenési formaként (Fogarasi egy 

interjúban megjegyzi, hogy őt a kiállítás médi-

uma érdekli leginkább.)32 A sorozat első darabja 

a 2006-ban forgatott A Machine for, az Óbudai 

Művelődési Központot mutatja — inkább meg, 

mint be. A Kévés György építész által tervezett, 

1975-ös épület olyan kivételes „extrákkal” ren-

delkezik, mint a csúszótető, mozgatható falak 

és mozgatható színházi üléssorok. Fogarasi 

filmje úgy láttatja ezt az épületet, mint egy 

kivételes műtárgyat s mint egy kivételes törté-

neti relikviát. Mintha a szabadidőközpont, a köz-

művelődési párthatározatok testet öltött meg-

valósulása ragyogna föl a képeken, soha nem 

látott tisztasággal és szomorúsággal. Egy izgal-

29  http://www.remake.hu/
30  Kurátor: Timár Katalin. 
31  Az indoklásból: „...az építészet és a kultúrtörténet 
segítségével elgondolkodtató és költői kapcsolatokat hoztak 
létre a tartalom, a képi nyelv és a kiállítás architektúrája közt. 
A zsűri elismerésre méltónak tartja a művész megközelítését 
is, amellyel a modernitást, illetve annak utópiáit és kudarcait 
vizsgálja közös történelmünk kontextusában”
32  http://vernissage.tv/blog/2007/06/29/hungarian-
pavilion-la-biennale-di-venezia/
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A VIDEÓ ÉS A MÉDIA VILÁGA
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• A rendszerváltás hajnalán indult a Magyar Televízió Videovilág című, havonta 

egyszer, késő esténként jelentkező sorozata. 

A műsor egyedülálló jelenségnek számított Közép- és Nyugat-Európában egy-

aránt, hiszen a videó húsz évvel ezelőtti elterjedése többet jelentett egy új 

mozgóképes technika megjelenésénél. A robbanásig feszült politikai mezőben  

a hivatalosan nem ellenőrizhető privát kézi kamerák felvételi lehetőségei meg-

bénították a cenzúrát. Mindenki dokumentálta a tüntetéseket, azok szétveré-

sét, beszédeket, tömeggyűléseket, vagy akár csak a televíziós közvetítéseket.  

mas modernista épület, egy kivételesen jószemű alkotó s egy társadalmi szere-

pét érdemtelenül elvesztő funkcionalitás minden igyekezet ellenére sem szürreá-

lis találkozása ez a mai kor digitális vágóasztalán. Kultúra és szabadidő: a cím igen 

pontos, hiszen a művelődési házak voltak a független filmes fesztiválok, filmklu-

bok, alternatív bemutatók helyszínei, s ez részben ma is így van, vagyis tekint-

hetjük a tömegmédiumok állampolgárokat otthon tartani igyekvő elhatalmaso-

dása elleni szabadság-központoknak is ezeket az intézményeket. Mindenesetre 

Fogarasi filmje (és filmjének sikere) azt látszik bizonyítani, hogy Kelet-Európa 

talán nem csak az itt élők számára érthető.

Az utóbbi kijelentés mellé argumentációként felsorolható lehetne a nemzetkö-

zileg talán legismertebb, Magyarországon élő dolgozó, Erasmus díjjal kitünte-

tett művész, Forgács Péter munkásságának több darabja. Az 2009-es Velencei 

Biennále magyar pavilonjába az ő installációja került. Művei közül a Privát Magyar-

ország sorozat darabjain túl a talán legösszetettebb, a filmként, kiállításként, 

interaktív World Wide Weben is megjelenő komplex archívumként megvalósított 

A dunai exodust érdemes itt kiemelni.33 A zsidó és a német exodus párhuzamai, 

Andrásovits kapitány dunai hajóján készült filmjei, a felkutatott szereplők publi-

kált naplói kivételesen árnyalt és összetett képet nyújtanak azok számára, akik 

nem csupán az elmúlt húsz év, hanem a 20. század (kelet-) európai történetére,  

s egy aktuális, érvényes kelet-európai művészi gondolkodásmódra is kíváncsiak.

Budapest, 2009 augusztusa

33  A művet Magyarországon a Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum mutatta be 2006. 
február 9. és március 19. között. http://www.danube-exodus.hu/

Így indult a Fekete Doboz néven elhíresült 

alkotócsoport működése is, amelynek mind a 

mai napig felbecsülhetetlen értékű kordoku-

mentumai, felvételei nélkül a közelmúlt törté-

nelmének megismerése igencsak hiányosnak 

bizonyulna.

Dagadtak a házi archívumok, elindult a kazet-

ták csereberélése, másolása, illegális terjesztése. 

Nemcsak a politikai videók voltak kelendők, de 

a nehezen beszerezhető művészfilmek, pornó-, 

illetve horrorkazetták másolásából is jól meg-

éltek a két-három VHS lejátszó összekapcsolá-

sából élő házi videó másolók. (Jól látható ennek 

a foglalkozásnak óriási meggazdagodást bizto-

sító lehetősége és ezzel egy időben, a rendőr-

ségi lebukástól való folyamatos fenyegetettség 

veszélye a Dárday-Szalai páros Dokumentátor 

(1988) című filmjében.) 

A független dokumentátorok mellett a nyolcva-

nas évek végén már hazánkban is megjelentek 

a videóművészek. Azok, akik az ecsetet a kame-

rával helyettesítették, és kíváncsiak kísérletez-

tek a könnyen kezelhető kamera és a leegysze-

rűsödött forgatás segítségével az új műfajjal. 

Az 1980-as években az új művészeti ág kivívta a 

bemutatkozási lehetőséget a nemzetközi poron-

don, és elindultak Európában a videófesztiválok 

— Osnabrück, Hága, Berlin —, melyeken a kísérle-

tező művészek, híres és nagynevű teoretikusok 

meghívásával ankétokkal egybekötött többna-

pos találkozókon mutatták be műveiket. A nagy 

képzőművészeti seregszemlék kurátorai pedig 

a hagyományos táblaképek és szobrok bemu-

tatása mellett egyenrangú, sőt inkább kitünte-

tett figyelemmel üdvözölték a videóművészet 

jeles képviselőinek munkáit. A különösen a nagy 

sztár, a videópápa, Nam June Paik nélkül például 

szinte elképzelhetetlen volt ekkor már képzőmű-

vészeti seregszemle. 

A komputer elterjedése is erre az időre esik. Ha 

nem is azonnal, de igen rövid idő alatt a nemzet-

közi élvonalba kerültek a magyar komputergrafi-

kusok, -zenészek, és -animátorok. Linzben 1979 

óta rendezik meg a világ komputer művészeinek 

seregszemléjét, ahol mind a mai napig neves 

teoretikusok meghívásával vizsgálják a tudo-

mány és a művészet egymásra hatását, vala-

mint évente kiadják a Prix Ars Electronica díjat 

a folyamatosan bővülő kategóriák legjobbjainak. 

A kilencvenes évek elején pedig már a magyar 

érdeklődők is találkozhattak a C3 jóvoltából a 

videó és a komputerművészet legfrissebb ered-

ményivel a Műcsarnokban megrendezett kiállí-

tásokon, ahol nemzetközi előadók segítségével 

elemezték a művészet, technológia, tudomány 

vagy akár a politika határmezsgyéit. 

A Videovilág és később a Médiamix műsor ebben 

a politikai, művészeti, technikai és szellemi rob-

banásban született, és igyekezett közvetíteni 

és követni a hazai és nemzetközi eseményeket, 

eredményeket. Sokszor vállalt fel a közvetítésen 


