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„A neveket lassan elfelejtem.”
 (Kukorelly Endre: A Memória-part)

„Az archívum örökké, a priori önmaga ellen dolgozik.”
 (Jacques Derrida: Az archívum kínzó vágya)

• A megőrzés és a továbbadás vágya évezredek óta jelen van nemcsak a tudo-
mányos, de a hétköznapi életben is. Szimonidész a Kr. e. 4. században fejleszti 
ki a mnemotechnikát, vagyis az emlékezet művészetét. A nyugati kultúra köz-
ponti kérdése a múlt uralhatósága, elemeinek rögzítése egy mindenkori jövő-
nek úgy, ahogyan a mindenkori jelenben látjuk. A mnemotechnika volt az első 
módszer, amely nem kronologikus, hanem térbeli alapon rögzítette az emléke-
ket; voltaképpen ezt tekinthetjük az „archívum kínzó vágyának” első megnyil-

kivágásokat tartalmazó fémgömbök az emberi érintésre reagálnak. Az érin-
tés mint a teremtés és megszólaltatás mozdulata nem feltétlenül jelent újdon-
ságot, a bizarr kivitelezés miatt azonban mindenképpen szót érdemel, hiszen 
a sci-fi mellett a diszkógömb-jelentés ugyanúgy játékba hozható, mint az 
énekhangokból kiindulva a szirének csábító és kikerülhetetlen éneke. A gömb 
ugyanis érintésre a fényforrásnak és a hangforrásnak is küld jelet, így egyrészt 
kivilágosodik a belseje, másrészt emberi énekhang hallatszik a gömb belsejéből 

— mindegyikből különböző magasságú és fekvésű. Az egyáltalán nem fülsértő 
hangok és a kivilágosodó fémgömb látványa mellett a különböző kivágásokból 
kiszűrődő fények sajátos fény-árnyék mintázatot hoznak létre a kiállítótérben. 
Szintén a fény-árnyék tematikához köthető Hans-Peter Feldmann Két kis-
lány (1999) című fotója, melyen egy rolleres kislány megérinti a vele szemben 
álló, kivágott kislányalakot. A két kislány valójában tehát egy kislány, a kivá-
gás helyére szellemet vagy kísértetet is képzelhetünk, azonban mindkettőjük-
nek látszik az árnyéka. A kép egyrészt az eltűnés és megjelenés ellentét-párját 
jeleníti meg, másrészt viszont, a kivágással, egy folyamatosan jelenlévő hiányt 
is, amely mintegy üres jelként feltölthető, majd átalakítható. 
Eulália Valldosera Az anya kultusza (1996) című installációja három, a falra 
kivetített árnyékból áll. A projekciókon három archetipikus nőalakot látunk, a 
tárgyak pedig, amelyek ezeket létrehozzák, lemezjátszón forgó takarítószeres 
flakonok. Az installációt az a hasonlóság ihlette, hogy az asszonyok a temp-
lom takarítása közben úgy térdelnek, mintha imádkoznának, s ennyiben a tisz-
títószerek is jelentést kapnak, a lényeg mégis a folyamatosan forgó — így vál-
tozó — árnyképekben rejlik, amelyek egy fiktív, de stabil identitást konstruál-
nak. „Az árnyék azonban képezheti művészi tevékenység témáját is. (…) Ezek 
a művek érdekesek a kognitív tudomány szempontjából, mert a művészek 
határterületeket térképeznek fel olyan szellemi képességek vizsgálata köz-
ben, mint amilyen az érzékelés vagy a gondolkodás.”4 A munka eredetileg egy 
templom falára volt kivetítve, hogy mintegy reflektáljon a nőkkel kapcsolatos, 
még mindig erősen élő sztereotípiákra, a spanyol egyház ebben játszott szere-
pére, illetve tiltakozzon a férfiközpontú diskurzus hagyománya ellen. 
A hazai alkotások közül fontos kiemelni Maurer Dóra híres, 1973 és 1975 
között a Balázs Béla Stúdióban készült videóját, a Relatív lengéseket. A film 
duplikáció, hiszen ábrázol valamit, és egyben fel is fedi az ábrázolás folyama-

4  Casati, Roberto: Az árnyékvetés művészete. In: Kékesi Zoltán — Peternák 
Miklós: Pillanatgépek (a kiállítás katalógusa), Műcsarnok — C3, Budapest, 2009, 47. 

tát: egyszerre látható az ábrázolt mint végeredmény, és a készítés folyamata 
is, illusztrálva, hogy a film valóságában (lásd még filmszem) minden a néző-
ponton és a manipuláción múlik. A mű egyaránt rögzíti a filmkészítés valósá-
gát és relativitását, s ugyanakkor, mivel a felvett kép külön is látható, megmu-
tatkozik a film fikciója is. 
Lendvai Ádám Időnyomat (2007) című installációja az intermedialitást szó 
szerint felhasználva mutatja be az idő megörökíthetőségét, idő és tér kevere-
dését, és ezek egymáshoz való komplex viszonyát. A négy részből — egy „valós” 
szobabelsőből és három, különféle médiumon megjelenő vetített képből — álló 
installációban a háló tér és idő egyidejű formációja, ahol nem az idő van alá-
rendelve a térnek, hanem a tér értelmezése önmagában is csak az időn keresz-
tül történhet meg. A tér-idő keveredés miatt a néző hirtelen egy labirintusban 
találja magát, amely önmagába vezet: az időfogalom föltárásának csak az idő-
vel való szembesülés lehet az eredménye. Az idő mint egyfajta térkonstruk-
ció, mint a történetiség egyszerre két-és háromdimenziós kivetülése interpre-
tálja önmagát. 
Külön érdeme a kiállításnak, hogy több olyan alkotásnak is teret ad, amelyet 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói készítettek. Ezek közül is kieme-
lendő a Digitális Zoetrop, amelyet az Intermédia tanszék néhány hallgatója 
készített egy számítógépes kurzus keretében, Fernezelyi Márton vezetésével. 
A készülék egyszerre fotóz, nyomtat és alakít, saját magunkról készíthetünk 
mozgókép szekvenciát, ami azután a digitális zoetrópba tölthető. A nyomta-
tás és összeragasztás után a Műcsarnok boltjában kapható mini-zoetrópba 
belerakva saját magunkat szemlélhetjük, ahogy pörgünk, forgunk, átalakulunk, 
elszédülünk és kiszállunk.
Hans Belting a művészettörténet végével kapcsolatos írásának egy fejezeté-
ben5 a médiatörténet és a művészettörténet egymáshoz való viszonyát vizs-
gálja, s kimondja azt a problémát, amely már évtizedek óta jelen van a művé-
szetelméleti diskurzusban, tehát azt, hogy a művészetet nem-mediálisként, 
míg a médiumokat nem művésziként kezelik. Ezt a dichotómiát szünteti meg a 
Pillanatgépek a látás (tematizált) útjainak bemutatásával, kiemelve, hogy amit 
látunk, nem feltétlenül a valóság, és azt, hogy ami ma még látványosság és 
szórakozás, könnyen lehet, hogy később majd a kiállítótérbe kerül, mint olyan 
elem, amely hatással volt a kultúrtörténet vizuális narratívájára.

5  Belting, Hans: Médiatörténet és művészettörténet. In: Uő.: A művészettörténet vége, 
Atlantisz Kiadó, Budapest, 2006, 233-241.
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vánulásaként. Ezután az írás megfelelőnek, de legalábbis elégségesnek mutat-
kozott arra, hogy rendszerezze a mindenkori jelen múltként értelmezhető tör-
ténéseit, hasonlóan ahhoz, ahogy a kép és a mozgókép is a jövőnek rögzíti a 
jelen pillanatait. Az archívum és az emlékezet fogalma azonban a 20. század 
második felében a technikai médiumok ugrásszerű fejlődésével, a történelmi, 
történeti traumák és a tudomány változásai miatt az érdeklődés centrumába 
kerültek, és a digitális technológia mindennapossá válásával a jelen fogalma 
mintegy meg is szűnt, átadva a helyet egy folytonos, lebegő jövő-fogalom-
nak. Hogy mi az archiválásban rejlő paradoxon, mi teszi szükségessé és félel-
metessé, és milyen módon változtatta meg a kép státuszának átalakulása az 
archívumok valódi és metaforikus működését, arra a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen megrendezett kétnapos, a Műcsarnok Pillanatgépek című kiállítá-
sához1 kapcsolódó nemzetközi szimpózium előadói keresték a választ. 
Az archívum mai fogalmát szöveg és kép megváltozott viszonya, a múlt szá-
zad második felétől jelentkező művészeti törekvések, valamint a számítógép 
elterjedésével járó változások összetett kölcsönhatásai alakítják. Ma már biz-
tonsággal állítható, hogy a helyhez kötött, pusztán történetiségében létező 
műalkotás státusza megkérdőjeleződött, hiszen az Internetnek nem pusztán 
gyakorlatias haszna van, hanem művészeti felületként, virtuális kiállítótér-
ként is működik. A digitális technikák elterjedésével az archiválás esetében már 
korántsem a „hogyan?”, sokkal inkább a „mit?” az autentikus kérdés, hiszen ha 
minden tárolható, redundancia keletkezik. Jóllehet az összes előadásról nehéz 
hűen beszámolni, összességében mégis egy viszonylag egységes kép rajzoló-
dott ki a két nap tematikájában. 
A szimpózium első megszólalói a probléma gyakorlatiasabb vagy intézmé-
nyesebb részére koncentráltak. A Pillanatgépeken is kiállító Mischa Kuball a 
2007-ben általa alapított Minus 1 experimentális labor szerkezetéről és műkö-
déséről tartott előadást, hangsúlyozva, hogy ez a műhely szándékosan és 
némileg formabontó módon egy oktatási intézmény és egy művészeti csopor-
tosulás keveréke, vagyis úgy dolgozik az akadémikus diskurzus ellenében, hogy 
közben föl is használja azt. Regina Wyrwoll a 2002-ben létrehozott Nam 
June Paik Award kiosztásának procedurális és eszmei hátteréről beszélt. A díj 
odaítélését összetett funkciójú, komoly válogatás előzi meg, a továbbjutók-
ról, majd a nyertesről pedig változatos összetételű szakmai zsűri dönt. Az elő-
adásban Wyrwoll a díj kialakulásának történetét, illetve kiosztásának mene-
tét ismertette videó-illusztrációkkal, melyekből az is kiderült, a Nam June Paik 
Award elsősorban a fiatal művészek számára hatalmas lehetőség, hiszen nem-
csak kanonikus kiállítóteret, de nemzetközi ismertséget is biztosít. 
Franziska Lattel, a berlini Universität der Künste hallgatója Metropolis — 
The Process of Restauration and Reconstruction of Motion Picture Film címmel 
tartott előadásában Fritz Lang 1927-es klasszikusának felújítási munkálatai-
ról beszélt. A rekonstrukció ténye önmagában is elméleti kérdéseket vetett fel. 
A dvd ez esetben mintegy szinoptikus kritikai kiadásként működik, hiszen ez a 
kiadvány egyszerre hozza játékba a műalkotás kikerülhetetlen történeti hoza-
dékait (például a filmből a korabeli hatalom által kicenzúrázott részek kontex-
tusba helyezésével), a textológiát, a hipertextualitást és az intermedialitást 
is. Ahogyan egy szövegszerű kritikai kiadás egyik fő kérdése is az, hogy kihez 
szóljon a kiadvány, úgy a Metropolis Study Edition esetében is az merül föl: ki 

1  Pillanatgépek. Hogyan keletkeznek a képek, vagy egy pillantás a Werner Nekes 
gyűjteményre a kortárs művészet szemszögéből. Műcsarnok, Budapest, 2009. június 20 — 
augusztus 23.

lesz a film nézője? Csak a szakmai közönség, vagy laikusok is, egyáltalán — 
nézhető-e így még filmként, Metropolisként, vagyis mire gondolunk, amikor 
azt mondjuk: láttam a Metropolist? 
A rekonstruáláshoz kapcsolódott David Link előadása is, aki különféle robo-
tok és kódfejtő berendezések archiválási kísérleteinek és technikai felújí-
tásainak bemutatásával a történelem megőrizhetőségének problematiká-
ját járta körül. Az oly nagy reményekkel várt és végül oly súlyos traumákat 
hozó 20. századot alapjaiban határozta meg a robotika és a számítástech-
nika fejlődése. Mivel ezek a gépek pusztán képletek és rajzok alapján újjáépít-
hetők, olyan nagy hatású szerkezeteket is rekonstruálni lehet, mint Frederic 
William Manchaster Baby-je, vagy Joseph Weizbaum beszélgetőrobotja, Eliza. 
Az így rekonstruált berendezések alapján a múlt század egyfajta gépiesített 
narratívája is fölrajzolható.
Oliver Grau Media Art Histories and Image Sciences című előadásában a 
vizualitás új formáiról beszélt; a kép forradalmi átalakulásáról, amelynek pél-
dául bizonyítékai a különböző médiaművészeti termékek is. Platón sokat idé-
zett Phaidrosz című dialógusában az írás kapcsán jelenik meg rögzítés és felej-
tés kapcsolata: az írás — melyben nyilvánvalóan van egy archiváló gesztus 

— egyszerre rögzít, ugyanakkor felejtésre csábít; „a bölcsesség és az emléke-
zet varázseszköze”. Kérdés, hogy a féktelen archiválási láz, a kulturális emléke-
zet és emlékezetpolitika felértékelődött szerepe nem vezet-e ugyanígy a teljes 
felejtéshez. Az archívum létrehozása, a múlhatatlanság ígérete automatikusan 
az archivált tartalom elfelejtésének gesztusát is jelenti. Mottóként már idéz-
tünk Jacques Derrida Az archívum kínzó vágya című szövegéből, amely töb-
bek között az e-mailezés jelenségével is foglalkozik: „Az foglalkoztatott, hogy 
melyik is volna az archívum sajátságos pillanata, ha egyáltalán létezik ilyen, az 
archiváció pillanata stricto sensu. (…) Vajon nem arról a pillanatról van-e szó, 
midőn — azt követően, hogy a képernyőn megjelent szavak betűi úgy lebegtek, 
mintha valamilyen folyadék felszínén lebegtek volna — megnyomtam egy bizo-
nyos billentyűt, hogy könyörtelenül és tartósan rögzítsek, elmentsek (save) 
egy érintetlen szöveget, éspedig azért, hogy biztonságba helyezzem a jele-
ket a törlés elől, menedéket és kárpótlást nyújtsak számukra, elraktározzam és 
összegyűjtsem őket (..)”2 Azért fontos ilyen hosszan idézni ebből a szövegből, 
mert egy olyan kérdést vet föl és jár körül, amely ennek a szimpóziumnak is a 
tétje volt, vagyis azt, hogy miként változik a művészetnek és intézményeinek 
státusza a technika fejlődésével? Hogyan lehet rendszert (narratívát?) alkotni 
egy digitális káoszban, illetve hogyan reagálnak egymásra a művészeti és tár-
sadalmi változások? Ahogy Grau is kifejtette előadásában, a fejlődő technoló-
gia az interakció új lehetőségeit nyitja meg, ami azonban bizonyos veszélyek-
kel is együtt jár. Az írásban — ugyanúgy mint a mítoszokban, az évkönyvekben, 
vagy a blogokban — a megőrzésnek és a múlt feldolgozhatóságának az igénye 
rejlik, az emlékezetnek azonban mindig része a fikció is, a szubjektivitás, amely 
(ezt pedig legalábbis Hayden White óta tudjuk) még a legtényszerűbb történe-
lemkönyvet is az irodalmi szöveg sajátosságaival ruházhatja föl. Az emlékezet 
mindig re-konstruál, vagyis nem tud valamit teljes létében visszaadni, legföl-
jebb támpontokat nyújt az értelmezésben. Az archívum pedig — jóllehet sok 
hasonló tulajdonsággal ruházható föl — nem emlékezés, hanem modell, az 
emlékezet előállítója, csontváz csupán, amelyre könnyen történetiség vagyis 
fikció építhető föl.
A konferencia egyik legjobban várt előadója, a kommunikáció és médiatudo-
mány professzora Siegfried Zielinski volt, akinek egyébként ugyanezen a 
hétvégén volt magyarul Audiovíziók címmel megjelenő könyvének3 bemu-
tatója. On Variation című záró előadásában az invenció és a fikció fogalmai-
nak működési mechanizmusait járta körül a média-technika-társadalom hár-
mas alkotta diszkurzív mezőben, az általa kitalált (lásd még invenció és fikció) 

„variantology” kifejezést használva, amely egyszerre jelöl stratégiát és világ-
látást is, és szigorú jellemzői, hogy — idézem — nem: emberközpontú, lineá-
ris, determinisztikus és eurocentrikus, ellenben igen: kozmikus, multilineáris, 
nyitott és mondialisztikus. A széleskörű tudásanyagból, élvezetes részletek-
ből fölépített előadás legfontosabb belátása az volt, hogy az archívumrendszer, 
az emlékezet, a művészettörténeti paradigmák és a történelemfogalom közös 
jellemzője az, hogy mindegyik egyfajta folyamatosan változásban lévő néző-
pontrendszert feltételez, más szóval, a látás sem csupán biológiai, hanem kul-
turális konstrukció is. Emiatt lehet, hogy a legfontosabb csatorna a világra a 
szem, míg az egyik legfontosabb tudomány az optika, Zielinski pedig — tartva 
magát a nem-eurocentrikussághoz — Johannes Zahn 17. századi német szerze-
tes híres Oculus Artificialis Teledioptricus című munkája mellett számos közép-

2  Derrida, Jacques: Az archívum kínzó vágya. In Kelemen Pál (szerk.) Az archívum 
kínzó vágya / Archívumok morajlása, Kijárat, Budapest, 2008, 31.
3  Zielenski, Siegfried: Audióvíziók. A mozi és a televízió mint a történelem közjátékai. 
C3 — Gondolat Kiadó — Ráció Kiadó, Budapest, 2009
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kori arab optikai műre is hivatkozott, felhíva a figyelmet arra, hogy ma a nyu-
gati diskurzus hajlamos elfelejteni, hogy ezer évvel ezelőtt egy ideig Bagdad 
volt a világ központja. Az előadás egy ponton túl megkettőzte saját magát, 
hiszen amellett, hogy beszélt a homogén gondolkodás és az eurocentrizmus 
ellen, demonstrálta is ezt a gyakorlatot — a variantologyt —, vagyis egy-
szerre szólt valamiről és volt is valami, ehhez képest pedig folyamatos hát-
térként Edison 1898-as A Street Arab című rövidfilmjét vetíteni szinte csak 
bűvésztrükknek tűnik.
A második napon a konferencia magyar résztvevői következtek, inkább kerek-
asztal-beszélgetés jellegűen, hiszen az előadások nagyjából 20 percesek voltak, 
és minden esetben vita követte őket. Szegedy-Maszák Zoltán Cryptogram 
nevű webprojektjének rekonstruálásáról beszélt, arról — és itt visszautalha-
tunk David Link előadására is, mely szintén a technikai rekonstruálhatósá-
got mutatta be —, hogyan lehet egy számítógépes installációt más techniká-
val újra és újra elkészíteni. A térbeli alakzatokat voltaképpen szövegfájlok írják 
le, amelyeket a megfelelő technikával és tudással bármikor össze lehet rakni 

— ahogy tette ezt egy programozó matematikus a Cryptogrammal úgy, hogy 
szándékosan semmit nem árultak el neki az eredeti webprojektről. Ez a projekt 
a médiaművészet és a technológia alapvető tulajdonságait kihasználva vet föl 
fontos, az újraalkotáshoz és átalakításhoz kapcsolódó kérdéseket. „A legtöbb 
műalkotás kódok nélkül, értelmünk és érzékeink számára könnyen hozzáférhe-
tően áll előttünk. A médiaművészet sajátossága, hogy egy apparátusra, néha 
még kódrendszerre is szükségünk van ahhoz, hogy a műalkotások elérhetővé 
váljanak. Az apparátussal — Flusser koncepcióját használva — összekapcsoljuk 
az eszközt és a használatra vonatkozó tudást.”4 A Cryptogram rekonstruálása 
a kódolás-dekódolás dichotómia mentén is leírható, amit különösen pikánssá 
tesz a tény, hogy a műalkotás eredetileg a 90-es években kirobbant titkosítási 
botrányokra reflektált. Milyen a viszonya az eredetinek az újraalkotottal úgy, 
hogy a webművészetben gyakorlatilag nem létezik eredeti példány? Hason-
lítható-e egy műalkotást leíró szövegfájl-sorozat újraalkotása ahhoz, aho-
gyan a partitúra alapján minden karmester máshogyan interpretál egy zene-
művet? „Mihelyt a mondott belső rendje válik fontossá, a rögzítés elenged-
hetetlen. Ez a partitúrákra is áll a zene logoszának szempontjából. A látható 
»néma logosza« csak a megrajzoló és megfestő rögzítésben tárul fel.”5 Újraal-
kotás, rekonstrukció vagy interpretáció, és ha igen, hogyan lehet mindez egy-
szerre archívum is? 
Míg Flesch Bálint fotóműtárgy-védelemről szóló expozéjában az archiválás 
szó szerinti, vagyis gyakorlati problémáit, és az adathordozó, illetve műtárgy 
fogalmait állította szembe, György Péter az archívum metaforikus jelentő-
ségéről beszélt, Borgesre, Foucault-ra, és az archívumfogalmát gyakorlatilag 
Foucault nyomán (és őt nem mindig jogosan kritizálva) megalkotó Wolfgang 
Ernstre hivatkozva. György Péter a NAVA6 és az egész archiválási procedúra 
kapcsán kiemelte, hogy az, hogy egy nemzet kulturális és kollektív emléke-
zetének mi válik szerves részévé, pusztán döntés kérdése, hiszen mindent 
nem lehet megőrizni. Bár Foucault archívum-fogalmában pontosan a rendsze-
rezhetőséget kérdőjelezi meg, az archívumot dinamikus és fluktuáló közeg-
ként határozva meg, a kulturális emlékezet mint archívum folyamatosan 
dokumetumokat gyárt. György Péter előadásának másik fontos tanulsága az 
volt, hogy az archívumról szóló diskurzust mennyire meghatározza az aktuális 
hatalom, példaként pedig Kádár János hagyatékának sorsát (elárverezését), és 
a moszkvai GULAG-múzeumot említette, ahol a teremőrök katonai egyenruhát 
viselnek, a látogató pedig fogolynak érezheti magát. Ugyanígy említhető volna 
egyébként a berlini DDR-múzeum, ahol az állampárt évtizedeit játékos, vicces 
és interaktív formában próbálják bemutatni, a kelet-német úttörőtáboroktól a 
lakások egyen-berendezésén át a jellegzetes kempingfelszerelésekig. Még egy 
valódi Trabantba is bele lehet ülni, a kérdés pedig csupán annyi, hogy ez a stra-
tégia nem folytatója-e annak az ízléstelenségnek, amelyet ez a rendszer min-
denhol képviselt, hogy vajon játékos feldolgozása-e a múltnak egy Trabant 
azok számára, akiknek néhány éve ez még a kínos valóságot jelentette. 
A Kádár-rendszerrel való szembenézés kérdése nagyon is élő és súlyos prob-
lémája a jelen magyar társadalmi közgondolkodásnak. A kortárs irodalom és 

4  A szerző fordítása. Eredetileg: „Most works of art stand before us uncoded and easily 
accessible to our senses and emotions. It is a peculiarty of media art that one needs an 
apparatus and sometimes even a code system in order for it to be accessible. By 
apparatus we refer - using Flusser’s concept — to the tools and the knowledge concerning 
their use.”
Erős Nikolett — Peternák Miklós — Szegedy-Maszák Zoltán: Reconstructing 
Cryptogram, Dortmund, 2003.
5  Figal, Günter: „Tárgyiasság”. Második fejezet: Interpretáció, Budapest, kézirat, 
2008. Eredetileg: Figal, Günter, Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die 
Philosophie, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006.
6  Nemzeti Audiovizuális Archívum, tulajdonképpen a magyar műsorszolgáltatói 
kötelespéldány archívum, bővebben ld. www.nava.hu 

képzőművészet bizonyos alkotásai, az Állambiztonsági Hivatalok Történeti 
Levéltárának kiadványai, az ügynökbotrányok és a „legvidámabb barakk” iránt 
érzett (hamis) nosztalgia egyaránt jelzik ezt, úgy tűnik azonban, egyelőre mér-
sékelt hatással. „Ma már senkinek se érdeke a hallgatás, de nincs, aki beszél-
jen.”7 A rendszerezés veszélyes az emlékezetre nézve, megőrzés nélkül azon-
ban nincs emlékezet — ez az archívum paradoxona, s ahogy György Péter is 
kiemelte: bármilyen véletlenszerűen történik is, minden megőrzés egyfajta 
értékítélet.
Szőke Annamária az Erdély Miklós-hagyaték gondozásáról, illetve az Erdély-
művek és akciók rekonstruálhatóságáról beszélt, amellyel kapcsolatban 
hasonló kérdés vetődik föl, mint az Interneten megjelenő műalkotások eseté-
ben: mit nevezhetünk pontos másolatnak, a művet mentjük-e, ha kicsit más-
ként mentjük; hogyan helyezhető új kontextusba egy adott korban aktuális 
alkotás: a művet kell újjáépíteni vagy a jelentést, s egyáltalán: elválasztható-
ak-e ezek egymástól? Jákfalvi Magdolna a színházi előadások rögzíthetősé-
géről és újrajátszhatóságáról beszélt, arról, hogy a színháztudomány valójában 
a mozgókép elterjedésével alakult ki, hiszen ez a technika alkalmas arra, hogy 
rögzítse az addig egyszeri, megismételhetetlen közösségi élményt. A színházi 
előadás rögzítése újraírás, s mint ilyen, természetesen kánonképző folyamat. 
Korántsem mindegy, hogy az élő előadást, illetve nézők nélküli, direkt keres-
kedelmi forgalmazás kedvéért levezényelt darabot vesz föl a kamera, vagy a 
konkrét előadás helyett magát a folyamatot, a színházi élmény elkészítésé-
nek folyamatát rögzíti. Ez utóbbira említett példa volt Halász Péter 1991-es 
előadás-sorozata, amelyben harminc napon keresztül, a Katona József Színház 
színészeivel együtt csinált az aktuális hírekből egyszeri előadást, a darab elké-
szülésének folyamatára folyamatosan reflektálva.
Sugár János digitális filológiáról szóló előadása mintegy összegzője volt a két 
nap tapasztalatainak, hiszen ez a fogalom is arra a jelenségre reagál, amely 
az archívumok elterjedésével jelentkezett, vagyis a felejtés és emlékezés kul-
túrájának felbomlására. A dokumentumok szinte végtelen halmazában nehéz 
eldönteni, hogy mi valós és mi fiktív — és korántsem csupán a web 2.0 elterje-
désére, a virtuális életek kialakítására lehet ennek kapcsán gondolni. Míg régen 
egy családi album egyes elemei alkották a mikronarratívát, jelölték a történe-
tek megképződésének helyét, ma a „home video” különféle formáinak elterje-
désével olyan adatarchívum áll mindenki rendelkezésére, amelyet adott eset-
ben a világhálón is közzétehet, megszüntetve ezzel az eddig a magánszférához 
szorosan hozzátartozó intimitást. A digitális filológia eszerint egy olyan „inter-
diszciplináris mező”, amely egyszerre restaurálás, filológia, médiaarcheológia 
és emlékezetpolitika is. 
Az átalakult kulturális térben a megőrzés és felejtés paradoxona régen túl-
lépett pusztán íráson és képen, hiszen olyan dokumentum-mennyiség jele-
nik meg mind a művészeti, mind a társadalmi, mind a privát szcénában, amely 
létrehozhatja Borges bábeli könyvtárát. A már idézett Wolfgang Ernst szerint 
olyan (média)archeológiát kell létrehozni, ami nem médiumokról ír, hanem a 
médiumok archívumát mint mondható és látható törvényét tranzitívan írja. 
A megőrzés kényszere nem más, mint az identitás-építés kényszere, az 
archívumok kínzó vágya egy rendszer, egy elmondható történet létrehozá-
sának kínzó vágya, és bár az idő — mint tudjuk — eltűnik és a múlt fikciójává 
válik, de az archívumok mégis a megőrzés ígéretét jelentik. 

7  Garaczi László: Pompásan buszozunk!; Egy lemúr vallomásai 2., Jelenkor, Pécs, 1998.
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