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Szép zűrzavar* 
Gondolattöredékek a Buharovok szerzői világáról 

„Az igazság pedig igen gyakran kevéssé érthető.”

(Andrej Tarkovszkij)1

„A költő azzal válik látnokká, hogy hosszú, roppant 

meggondolt munkával összezavarja összes érzékeit.”

(Arthur Rimbaud)2

 

A Buharov-filmek ellenállnak a nézőnek és mégis csalogatnak. Kívülállók, mégis 

szervesen hozzátartoznak, fontos szerepet játszanak a legújabb magyar film tör-

ténetében. A „legutóbbi” magyar újhullámmal indulnak, mind életkoruk, mind első 

játékfilmjük, A Program3 (1999) elkészítésének okán. Filmjeik nyugtalanító módon 

kiáltanak értelmezésért, talán pont azért, mert ők meg a világot tartják nyugtala-

nítóan értelmezhetetlennek.

E l ő d ö k
A kétezres évek fordulóján induló új magyar film erejét jelzi, hogy nemcsak a 

mainstreamben (Moszkva tér, 2001, r.: Török Ferenc) vagy a formában (Hukkle, 

2002, r.: Pálfi György), hanem a non-narratív, képzőművészeti ambíciókkal is bíró 

experimentális filmek horizontján is képes volt érvényes és friss alkotásokkal 

jelentkezni. Varga Balázs 2005-ös, a Filmvilágban megjelent esszéjében,4 amely-

ben jelzi, hogy „a fiatalok már a spájzban vannak”, a Buharovok világának külön 

bekezdést szentel. Ebből a szövegéből is jól érzékelhető, hogy csak látszólag 

kívülállók: a magyar film azon tradíciójához kapcsolódnak, amely valahogy mindig 

is a láthatóság határán mozgott.

Elődeik az avantgarde hagyomány azon képviselői, akiknek a filmjei jórészt a 

BBS-ben, a hivatásos magyar film peremvidékén készültek: munkáik Bódy Gábor, 

Jeles András, Erdély Miklós művészetéhez vagy legalábbis szemléletéhez köthe-

tők. Azt például, amit Hirsch Tibor5 Jeles András Álombrigádjáról (1983) írt —  

„A néző, (...), aki kint is van és bent is van, a film végére tökéletesen pozícióját 

veszti: nem vár el és nem kap semmit, a hitelesség, az érdekesség, és érthetőség 

igényei összezavarodnak” —, azt akár a Buharovok kapcsán is gondolhatta volna.

A 40 Labor második játékfilmje, A másik ember iránti féltés diadala (2000) fel-

ismerhető elemeket tartalmaz Bódy Gábor A kutya éji dala (1983) című filmjéből: 

elég csak a főszereplő Madaras József tolószékes figurájára vagy a gyóntatásra,  

a pap jelenlétére, illetve a vállaltan roncsolt nyersanyagra és a vágások jelzé-

sére, a snittek egymásutániságára és a plánozásra gondolnunk. A hasonlóságok 

elsősorban a gesztusokban és az alkotói pozícióban mutatkoznak meg, valamint 

1  Andrei Tarkovszkij: A megörökített idő. Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 2004
2  Rimbaud sorait több helyen is idézik a posztmodernnel kapcsolatban. Pl.: Antal István: Jegyzetek a 
halálról. Balkon, 2003/6-7.
3  A Programot a 40 Labor csoport — aminek a két Buharov mellett Nyolczas István és Vasile Croat is 
tagja — készítette közösen.
4  Varga Balázs: A másik ország. Filmvilág, 2000/5., 8-9. (http://www.filmvilag.hu/xista_frame.
php?cikk_id=2916)
5  Hirsch Tibor: Munkás, hámozva. Metropolis 2004/4. (http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=20)

abban, ahogyan szétzuhan a cselekményvilág  

és intuitív halmazzá válik a film története.

Az említettek mellett szintén az elődjüknek 

tekinthető Szőke András is, aki a 90-es évek 

egyik legsikeresebb nem professzionális ren-

dezője. Az Európa kemping (1991), a Vattatyúk 

(1990) vagy a Kis Vakond (1994) egy lappangó 

kelet-európai műfaj, az abszurd vígjáték6 zsá-

nerfiguráit használja. Szőke tárgyi világa is a 

kispolgári giccsből építkezik, nincs egy körül-

járható történet, a figurák elrajzoltak, abszurd 

ötletekre, helyzetkomikumra épül a cselekmény. 

Ezek az elemek megjelennek Buharovéknál is, 

6  Az abszurd vígjáték alatt a Szőke-filmek mellett olyan 
művekre gondolok, mint a Roncsfilm (1992, r.: Szomjas 
György), az Álombrigád (1983, r.: Jeles András), az Indul a 
bakterház (1979, r.: Mihályfy Sándor) vagy a Csinibaba (1997, 
r.: Tímár Péter) — közös jellemzőik a közép-európai kispolgári 
miliő, az epizodikusság, az ötletszerűség, a groteszk 
látásmód, az elrajzolt karakterek és a bumfordi humor.

*  A kifejezést Schubert Gusztáv Az elvarázsolt proletár című Álombrigád kritikájából kölcsönöztem 
(in: Filmvilág 1989/2,, 4-7. ld. még: http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=5299).

Igor és Ivan Buharov
A másik ember iránti féltés diadala, 2000 
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azzal a kitétellel, hogy velük ellentétben Szőke 

nem számol ennek a világnak a líraiságával.

Buharovék otthonosan mozognak a vidéki 

Magyarországon, közelről és pontosan ismerik, 

sőt, szeretik ezt a világot. A Jancsó filmekből 

ismert Madaras József ugyanolyan autentikus 

itt, mint a sarki fűszeres. Az Égi bárány (1970) 

megszállott papjának égő tekintete megma-

radt, még ha megtört, roncsolt testű férfivá 

vált is, aki egy értelmezhetetlen kutatás veze-

tője. A Buharovok álnaiv bugyutasága ellenére 

a Jancsó filmek extatikus figurájának beeme-

lése (is) épp hogy tudatosságra vall. Jancsó 

filmnyelve legalább annyira radikális és öntör-

vényű, mint az övéké: ráadásul a kilencvenes 

években készült filmjeinek forrása úgy hasonló 

— játékosság, improvizatív ötletek, formabontás 

és a filmnyelv szétzilálása —, hogy közben ő is  

a világ működését próbálja értelmezni.

A  n y e r s a n y a g  v i l á g a
Nagyon fontos az, ahogy Buharovék a Super 

8-as nyersanyagot használják. A Super 8 ereje 

abban áll, hogy az általa rögzített kép a home 

movie-k naturáliáját idézi, miközben lírai, lebe-

gős és megfoghatatlan. A nyersanyag matéri-

ája rögzít és értelmez egyszerre. A Super 8-as 

kamera mögött mindig érezhető az alkotó, egy 

szubjektív nézőpont, ám mindez egy lírai tájba 

navigál, a hétköznapi csodák közé, ahol minden 

egyszerre reális és illuzórikus.

A Buharov-univerzumban az alkotó elengedi 

a kezed, és ha nem félsz a mély víztől, egy 

lassú tükörbe tekinthetsz, ahol úgy látod 

meg magad, hogy vágyaid, félelmeid, rémálmaid, a szomszéd néni és az ókori 

buddhista tanítások elválaszthatatlanul kavarognak előtted. Filmjeik úgy 

fogadnak be, hogy soha nem engednek közel igazán. A rendezők időről-időre 

figyelmeztetnek: ez csak film, én csinálom, figyelj, mert itt állok a kamera 

mögött! Mozgóképeik struktúrája a felszínen egy asszociatív játék a hétköz-

napi tárgyakkal, transzcendens élményekkel, a mélybe azonban nem lehet 

betekinteni, a rejtett összefüggések rendre önmagukat számolják föl, vala-

hogy úgy, ahogy Marika a gomolygó felhők illúziójáról beszél egy kockás terí-

tős kocsmában (Lassú tükör, 2007).

Igor és Ivan Buharov
Egyvezérszavas védelem, 2006

Igor és Ivan Buharov
Lassú tükör, werkfotó, 2007
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S p ir i t u s z
A Hotel Tububan (2002) és az Egyvezérszavas védelemben (2006) a posztkádá-

rista tárgyi világ és a vidéki parasztasszonyok bukolikus közege keveredik  

a bizarr, B-horrorokból szalajtott maszkos, paranormális szörnyekkel. Nincs 

kétség, minden maszk mögött található egy másik, a rögvalóság legalább 

annyira ijesztő és szürreális, mint egy szörnyek 

által irányított parapszichológiai szeánsz. Egy 

transzcendentális élmény ajánlata, valamint  

az amatőr színészek lírai-dokumentarista ábrá-

zolása saját közegükben, atmoszférikus képi 

világba oltva — ezeknek a távoli elemeknek a 

következetesen zagyva egymásnak feszülése 

adja a Buharov filmek valódi spirituszát.

Ta r r  é s  a  B u h a r o v o k
A zagyvaságtól eltekintve Tarr Béla meglepően 

hasonlóan alkalmaz bizonyos elemeket7 a mun-

káiban. A Werckmeister harmóniák (2000) első 

jelenetében a főszereplő Valuska szájából hang-

zik el ennek a közös látásmódnak a mottója: 

„…olyan magyarázatot kapunk, amelyben mi, 

egyszerű emberek is megérthetünk valamit a 

halhatatlanságból.” Ehhez hasonló a Lassú tükör 

(2007) jelenete, amikor Marika a kocsmában a 

felhőkről beszél. 

A Buharovok a mindenség működéséről akar-

nak mondani valamit, a szándékuk univerzalista. 

Valuska érthető, egymás után logikusan 

következő mondatokban fogalmaz, a

 

7  Első sorban az Őszi almanachtól (1984) kezdődően.

Igor és Ivan Buharov
Lassú tükör, werkfotó, 2007

Igor és Ivan 
Buharov
Lassú tükör, 2007
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Dékei Kriszta 

„A tiszta szándék felindítása” 
Igor & Ivan Buharov: A fájdalom  
díszként való használata 

• Tranzit Műhelyek, Pozsony

• 2011. október 1–30.

„szavak kínai falát 

megmássza a halál”

(Domonkos István: Kormányeltörésben)

Kevesen próbálkoztak azzal, hogy értelmezzék Szilágyi Kornél (Igor, 1971) és 

Hevesi Nándor (Ivan, 1974) sajátos univerzumát, s köztük sem én volnék az első, 

akinek beletörhet a bicskája. A műveikre jellemző dadaista és szürrealista attitűd, 

a váratlan megoldások és a nettó ökörködés, a sejtetés, a zárt egészként létező 

műalkotás elutasítása ugyanis ellene megy annak, hogy bármilyen jelentést tulaj-

donítsunk nekik. Az eléggé lepattant, ámbár impozáns, volt ipari épületben meg-

rendezett retrospektív pozsonyi kiállításukon csak néhol volt elkülöníthető a két 

alkotó munkássága és egyéni kézjegye — eszerint Szilágyi inkább a szellemesen 

meghökkentő konceptualitást részesíti előnyben (ld. például a támadást meg-

hiúsító színváltoztatós sakkfiguráit: Támadásmentesítő sakk, 2005/2011), s bár 

Hevesi ebben is a társa (amint azt közös munkájuk, a helyszínre adaptált, poli-

tikusok „szagmintáit” választásra felkínáló „smellection automat” is bizonyítja), 

az ő hangja azért mégiscsak sokkal komorabb: rajzai és festményei néha egé-

szen vészjóslóak. Mindenesetre úgy tűnik, hogy Hegyi Dóra, a kiállítás kurátora 

sem törekedett arra, hogy kielégítse a duó tagjainak „szétválasztására” irányuló 

kíváncsiságunkat: a látogatónak a művek azonosításához csupán a bejárat mel-

lett elhelyezett kicsiny „térkép” áll a rendelkezésére. A kiállítás középpontjában 

szemlátomást a filmjeik állnak, a többi munka mintha csupán keretként szolgálna. 

Láthatóan Buharovék maguk is egyfajta mű- vagy látvány-egésznek tekintet-

ték a teret — erre utal, hogy a tárlókban vagy a falon elhelyezett dokumentumok, 

filmekből visszamaradt tárgyak valamint az installációk mind-mind visszautalnak 

vagy megidéznek más (kiállított) munkákat és filmeket. S hiába a rendszerezésre/

szétszálazásra irányuló tiszta szándék, az interpretátor leginkább elveszettnek 

érzi magát, akárcsak legutolsó filmjük (Kormányeltörésben, 2010) főszereplője.

„u minyá nyet filozófia, ja nye hocsú zsitty” 

Igor & Ivan Buharov 1994 óta dolgozik együtt, de filmjeikben gyakran „közre-

működik” még Vasile Croat (Horváth István) és Nyolczas István is (1995-

ben ők négyen alapították meg a 40 Labor Multiarthist csoportot). Független 

filmjeiket kezdetben Super 8-as filmre forgatták, minden alkalommal láthatóvá 

téve e (szinte a szemétből kiemelt) nyersanyag karcosságát, piszkos felületét. 

Buharovék minden részükben maguk jegyzik a képzőművészet és a mozgókép 

határvidékére pozicionált filmjeiket: ők készítik a forgatókönyvet (már ha van), 

az animációt, ők a rendezők, a szereplők, s maguk végzik az utómunkálatokat 

is (vágás). A — talán több részesre is tervezett — két 1995-ös rövidfilm, a Vasár-

nap (Voszkreszenje) és Hétfő (Ponyegyelnyik) kétségkívül egyéni hangot üt meg. 

Ennek alapelemei a sokszor homályos, nehezen kivehető részletek, a kézikamera 

rezgésének felerősítése, a lebutított orosz nyelven elhangzó narráció, a talá-

nyos „történetté”, álomtöredékekké összeálló képsorok. A filmek főszereplője egy 

torz arcú, (a plusz protézis miatt) lapátfogú fiatalember, akinek mintha egyetlen 

átlagos napját („normálnaja pagoda”) követné végig a kamera (vasárnap estére 

egyébként „hősünk” öngyilkos lesz). A három egységre bomló Hétfőben először 

Buharov-karakterek viszont nem képesek egy 

szabályos, szépen csengő irodalmi nyelv hasz-

nálatára. Valuskával ellentétben Marika és 

az Egyvezérszavas… narrátorának gondolatai 

darabjaira hullanak, törmelékesen önismétlővé 

válnak. Ezt az értelmét vesztett zagyvasá-

got és közhelyszótárt mintha csak az értené, 

aki mondja, de rendszerét képtelen a világgal 

közölni, sőt még azt sem érti, hogy valójában 

értelmetlen az, amit mond. Mintha a szerzői 

én szólna ezekből a szereplőkből. A Buharovok 

nem veszik tudomásul, hogy filmnyelvükből 

nem állnak össze mondatok — ahogy Marika, 

ők is ismételgetik mindig más sorrendben  

a „filmszavakat”. 

Nem kérdés hogy, miként Valuskát, úgy Mari-

kát is mélyen tiszteli az a közösség, ami 

körülveszi. A tartalmi rend, illetve zagyvaság 

ellenére a végeredmény azonos: Valuska oda 

jut, ahol az Egyvezérszavas... őrült narrátora 

tart. István, vagy Tarr kocsmájának törzskö-

zönsége pedig nem érti, hanem érzi a szöveget. 

Az Őszi almanachtól kezdődően a Tarr filmek 

szövetei a Buharovokhoz hasonlóan lírai rendbe 

szerveződnek. 

A  v i l á g  é s  a  d o l g o k
Buharovék azt állítják, hogy a világban létező 

és meghatározó komponens a metafizika. 

Nem leírható egy nagy, szükségszerű, ám 

illuzórikus rend: a világ emberi aggyal nem 

strukturálható, noha újra és újra szembesü-

lünk valamivel, ami erre a nagy struktúrára 

utal, talán ezért próbálják meg ezt oly sokan 

újra és újra megfogalmazni. A Lassú tükörben 

ez a „szembesítő” jelenség a halál. Megpró-

bálják értelmezni, de az értelmezés szándé-

kával egyidőben egy metafizikai útvesztőbe 

vettetnek. A világban ugyanis a dolgok — álom 

és valóság, képzelet és realitás, irónia és véres 

komolyság — egymástól elválaszthatatlanul 

össze vannak keveredve.

Vé g kö v e t k e z t e t é s  h e l y e t t : 
a  B u h a r o v o k  l o g ik á j a
A Buharovok filmjeiben az egyetlen logika az 

őrület logikája. Az őrült állapot egyben min-

dig világteremtő állapot is. Az őrült elme pont 

attól válik véglegesen azzá, hogy bezárul, nem 

ismeri föl saját őrületét, ahogy a Buharov-

filmek is rendszerként mutatják fel filmjeik 

rendszertelenségét. A reflektálatlanság mel-

lett az őrület logikájának sajátja az össze 

nem tartozó dolgok illesztése, így a szeriali-

tás, illetve a diszharmonikus visszatérések is. 

Ezeket a szempontokat nem csak tartalmilag, 

hanem filmjeik formanyelvében is következe-

tesen betartják.

Egy lassú tükörben sohasem láthatom meg  

a saját időmet.


