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A történelmet a győztesek írják, szokták mondani, és ez igaz a filmtörténetre 
is bizonyos értelemben. A filmtörténeti kánonba jellemzően olyan alkotások 
tartoznak, melyek képesek voltak tábort ütni a fősodorban úgy, hogy a film 
formanyelvét tekintve forradalminak számítottak. Ebből a kánonból a jelen 
felé közeledve egyre inkább kiszorultak az avantgárd filmek, melyeket sze-
retnek a teoretikusok kísérleti filmeknek nevezni. Eszerint pedig a kísérletek 
laboratóriumokba valók, nem a filmtörténet Pantheonjába. A film – különö-
sen az utóbbi évtizedekben – vizuális történetmesélő médiummá vált sokak 
fejében. Pedig, ha visszagondolunk az ősfilm korszakába, akkor egész más 
koncepciókkal találkozhatunk a filmmel mint médiummal kapcsolatban. Töb-
bek között Tom Gunning filmtörténész foglalkozott a korai némafilmekkel, és 
megállapította, hogy a Lumiére-fivérek művei mellett bőven voltak fikciós al-
kotások is, melyekben viszont nem a történet volt a lényeg, hanem maga a 
látvány és a filmnyelv mint attrakció. És amikor a mozgóképet a tízes években 
megpróbálták kényszeredetten a színház és az irodalom eszközeivel a művé-
szetek közé emelni, szembetűnővé vált, hogy a társművészetek formai sajá-
tosságai (a színészi játék miatt statikus beállítások, a sok szöveg, a teatralitás 
stb.) lekorlátozzák a filmet.
 Éppen ezért volt fontos az olyan korai modernisták színre lépése, mint 
Man Ray, Walter Ruttmann, Hans Richter, René Clair, Jean Epstein, Luis Buñuel, 
Szergej Eisenstein vagy éppen Moholy-Nagy László, akik sokszor nemcsak 
műveikben, de filmelméleti munkáikban is törekedtek a film filmszerűségének 
felfedezésére, illetve kidomborítására. Így születtek meg az absztrakt film, az 
abszolút film, a tiszta film ötletei, melyek számos olyan alkotást eredményez-
tek, amelyek nem illeszthetők be a történetmesélő filmek közé. Ray, Epstein 
vagy Viking Eggeling kísérleti filmjei nem az intellektusra, hanem tisztán az 
érzelmekre hatottak, és nem fogalmaztak meg semmilyen jelentést, mert 
bennük tisztán geometriai formák, az emberi alakok és tárgyak mint elvont 
mintázatok jelentek meg.
 Ilyen avantgárd filmek mai napig készülnek, sőt Lichter Péter, a hazai kí-
sérleti film egyik legkövetkezetesebb alkotója és teoretikusa szerint a minden 
korábbinál kedvezőbb technikai feltételek (olcsón elérhető rögzítőeszközök, in-
ternetes videómegosztók stb.) miatt mostanság az avantgárd virágkorát éljük. 
Csak nem tudunk róla, mivel a történetmesélő filmek mellett alig hallhatunk  
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vagy olvashatunk ezekről az alkotásokról, melyeket előszeretettel sorolnak 
inkább a képzőművészetek közé. Lichter legújabb kötetének címe, „A látha-
tatlan birodalom” is erre utal, mely nemcsak hiánypótló alkotás a magyar 
nyelvű, avantgárd filmekről szóló szakirodalomban, hanem bátran szembe 
megy a szokványos állításokkal, miszerint a fősodorbeli történetmesélő film 
és a formalista kísérleti film szemben állnak egymással.
 Lichter Péter az ELTE Bölcsészettudományi Karán doktorál, és hamaro-
san megvédi disszertációját, melyben a hatvanas-hetvenes évek avantgárd 
vagy underground amerikai filmjének és a hollywoodi sci-fik hatáskapcsola-
tát vizsgálja. Ez a roppantmód érdekes kutatási téma pedig már megjelenik 
A láthatatlan birodalom esszéiben is, melyben a szerző többször kitér arra, 
hogy például a 2001: Űrodüsszeiában (2001: Space Odyssey, 1968) nemcsak 
hosszú kísérleti filmes betétek vannak, hanem sok korabeli neoavantgárd al-
kotó dolgozott Kubirck művén úgy, ahogy a Csillagok háborúja (Star Wars, 
1977) legelső részén is. Sőt Lichter Péter arról is értekezik, hogy George Lu-
cas, illetve Új Hollywood alkotói (mint Brian De Palma és Martin Scorsese) is 
experimentális filmekkel kezdték. Scorsese pedig bevallottan Kenneth Anger 
1964-es Scorpio Risingjából merített ihletet. Lichter szerint – miként a Beve-
zetésben is említi – az a különbség a fősodorbeli filmek experimentális betét-
jei és az önálló avantgárd filmek között, hogy előbbiekben a szürreális vagy 
pszichedelikus képsorok történetileg motiváltak (a 2001-ben a téridőugrást, 
Roger Corman Az utazás [The Trip, 1967] című kultfilmjében a drogmámort 
jelenítik meg), míg utóbbiakból a történet szinte teljes mértékben hiányzik. 
Ez viszont csak látszólag, a felszínen jelent ellentétet a két filmtípus között, 
valójából a narratív és az experimentális filmek, sőt a dokumentumfilmek 
és a kísérleti filmek is kéz a kézben járnak. Míg az avantgárdban bevezetett 
filmnyelvi újítások (időfelbontás, gyorsmontázs, radikális történetlenítés stb.) 
beépülnek a fősodorba, addig az undergroundban éppen a megcsontosodott 
konvenciókat bontják le a kísérletező kedvű alkotók.
 A láthatatlan birodalom egyik fő célkitűzése tehát egyfelől ez, hogy az 
olvasót ne csupán bevezesse a filmtörténeti kánonból egyre inkább kiszorított 
kísérleti filmek világába, hanem bemutassa, hogy az avantgárd nélkül ta-
lán az olyan tömjénezett kortárs művészfilmesek, mid-cult alkotók vagy akár 
műfajfilmes rendezők, mint Terrence Malick, David Lynch vagy Christopher 
Nolan művei nem léteznének vagy legalábbis nem ugyanazok lennének, mint 
amilyeneknek megismertük őket. Lichter Péter ennek egy külön tanulmányt 
is szentel „Szemorgona” címmel, melyben Pálos Mátéval, a Prizma című folyó-
irat másik írójával (Lichter és Pálos is szerkesztői, illetve rendszeres szerzői 
a filmművészeti lapnak) együtt Az élet fáját (The Tree of Life, 2005) elemzik, 
melyben az avantgárd filmes kapcsolatok mellett (Lichterék szerint Malick 
műve teremtésjelenetének egyik ihletője Jordan Belson amerikai kísérleti 
filmes volt) a szerzők fontos filozófiai irányzatokhoz is kapcsolják a filmet.
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De még ennél is értékesebb és izgalmasabb tanulmány a „Derengő folyosók 
a ismeretlenbe”, melyben Lichter Péter azt mutatja ki, hogy klasszikus főso-
dorbeli, illetve hollywoodi filmek főcímeiben miként jelenhet meg az absztrakt 
experimentális film. Ebben Lichter Saul Bass-ről, a híres főcím-dizájnerről 
(title-designer) ír, aki az animciós film hatása mellett az avantgárd filmeket 
is referenciának tekintette, mikor ismerős hollywoodi filmek (Alfred Hitchock: 
Szédülés [Vertigo, 1958], John Frankenheimer: Másolatok [Seconds, 1966]) 
főcímein dolgozott. „A főcímek a film hangulatát egy olyan sűrűn szőtt kép-
sorba adagolják, amin a néző végighaladva beléphet a cselekmény világába. 
Mintha egy derengő, néha fenyegető árnyékokat vető, olykor szédítő sebes-
séggel lüktető folyosón keresztül lépdelnénk az expozíciót rejtő ajtó felé” – 
szemlélteti Lichter a főcímek fontos szerepét, majd így folytatja: „A főcímek 
akár önálló műalkotásként is működő, a film formavilágától gyökeresen eltérő 
rövid etűdök is lehetnek, éppen ezért egy komoly filmes szakma épült rá-
juk, a title-designer munkája akinek grafikusként, tipográfusoként, vágóként 
és végső soron avantgárd filmesként is a legmagasabb szinten kell alkotnia” 
(Lichter 161). És az elemzésből az is kiderül, hogy még a remek Hetediknek 
(Se7en, 1995) is van köze a kísérleti filmek világához.
 A tanulmánykötet vezérmotívuma tehát a fősodorbeli narratív filmek 
és az avantgárd experimentalizmus egymásra hatása. Azonban A láthatat-
lan birodalom nem elégszik meg csupán ennyivel. Lichter Péter mint a könyv 
szerkesztője és a szövegek írója sokkal szélesebb perspektívában tárgyal-
ja az avantgárd filmeket, és annyiban a teljességre törekszik, amennyiben 
egyszerre kívánja bemutatni a kísérleti filmek főbb tendenciáit, történetét, 
múltját, jelenét és jövőjét is. A könyv így alapvetően négy részre osztható 
fel. Az első, bevezető részben (Bevezetés, A fogalmak összeesküvése) Lichter 
a témával kapcsolatos alapvető fogalmakat („mi az avantgárd film?”, „mi a 
kísérleti film?”, „mi az underground?” stb.) kívánja tisztázni, és kimutatja, 
hogy „avantgárd”, „experimentális” és „underground” nem feltétlenül egymás 
szinonímái, jóllehet, a szakirodalmak így kezelik őket. A könyv második részé-
ben a szerző a különféle irányzatokat mutat be történeti és elméleti kontex-
tusban. Így megismerkedhetünk a strukturalista és lírai törekvésekkel, vala-
mint betekintést nyerhetünk a found footage avantgárd filmek világába is. A 
harmadik szegmensben az egyes kiemelkedő alkotóké a főszerep úgy, mint a 
neoavantgárd atyja, Stan Brakhage, Bruce Baillie, Peter Tscherkassky, Vlagyi-
mir Korbin vagy az OJOBOCA nevű csoport, szerzőpáros. A negyedik részben 
pedig az említett két, hatáskapcsolatokat taglaló elemzésé a főszerep, illetve 
helyt kapott egy nagyon hasznos kerekasztal beszélgetés szövege is, mely a 
magyar kísérleti film lehetőségeiről szól.
 Érdemes mindemellett megjegyezni, hogy Lichter Péter egy aprócska 
„csalás”-sal él abban a tekintetben, hogy A láthatatlan birodalom szövegei-
nek 90%-a korábban már publikált tanulmányokból áll (jellemzően a szerző  
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a Filmvilág és a Prizma folyóiratokban megjelent esszéiről van szó). A kalifor-
niai absztrakt film irányzatait taglaló írás („Molekulák és galaxisok fényei”), a 
kortárs absztrakt film alkotóiról született elemzés („A megmaradt látható”), a 
„Mi a strukturalista film?” és az említett OJOBOCA-ról szóló tanulmány („Egy 
bolha van a füled belsejében”) az exkluzív tartalmak, ezeket Lichter kifejezet-
ten A láthatatlan birodalom kedvéért írta meg.
 Mindez azonban nem hibája, hanem erénye a könyvnek, mivel e kötet 
esetében a szerkesztés talán fontosabb is annál, hogy olvashattuk-e már a 
szövegeket vagy sem. Ugyanis mint már fentebb felvázoltam, A láthatatlan 
birodalom több részből tevődik össze, és az ezekhez tartozó egyes írások kö-
zött koherencia van. Ugyan vannak átfedések az elemzések között, azonban 
összességében a tanulmányok jól kiegészítik egymást, és így együtt adnak 
átfogó képet az avantgárd filmről történeti és elméleti értelemben.
 Nagyon hasznos, hogy megismerkedhetünk olyan kortárs alkotókkal is, 
mint például Bill Morrison, akit szinte egyáltalán nem ismernek a nézők, pedig 
rendkívül érdekes a found footage irányzathoz kapcsolódó életműve. Morri-
son a kidobott (néma)filmek nagy kutatója. Az alkotó direkt olyan anyagokat 
keres, melyek már felismerhetetlenségig megroncsolódtak a celluloid gyú-
lékonysága és érzékenysége miatt, így az egykori szerelmi jelenetek vagy 
melodramatikus akciószekvenciák mára csupán absztrakt, szürreális formák-
ként vetíthetők. Bill Morrison ezekből vág össze új alkotásokat (ilyen például a 
The Mesmerist [2003] vagy a Light is Calling [2004]), híres zeneszerzők (mint 
például Jóhann Jóhannsson) dallamaira. A végeredmények egészen pompás 
és lenyűgöző absztrakt vagy experimentális filmek, melyekben ha vannak is 
kivehető emberalakok vagy jó minőségben megmaradt jelenetek (The Miners’ 
Hymns [2010]), azoknak nem a tartalma a lényeg. Hanem a mozgás, illetve 
a lassítás hatására az új dimenziók feltárulása. Bill Morrison tulajdonképpen 
annak beteljesítője, amivel Bódy Gábor csak kísérletezett: hogy a képek meg-
szabaduljanak a jelentés kényszerétől, és eredeti jelentésnélküliségükben áll-
janak a néző előtt.
 Lichter Péter szövegei pedig rendkívül informatívak és jól megírtak. Ér-
ződik rajtuk, hogy alkotójuk nemcsak ismeri, hanem készíti is az avantgárd 
filmeket, éppen ezért egyszerre ír róluk egy műértő szaktudásával és egy 
cinéphil szenvedélyességével. Azonban az elemző olykor előtérbe tolakodó 
szubjektivitása e filmtípus esetében egyáltalán nem rontja, hanem erősíti a 
szakszöveget, mivel a lelkes és plasztikus mondatok azt is bemutatják, hogy 
az experimentális filmekért is lehet rajongani, lehet őket szeretni, csak éppen 
egy másfajta nézői hozzáállást követelnek meg.
 A kötet hibái csekélyek, jórészt formai jellegűek. Az első és leginkább 
szembetűnő probléma A láthatatlan birodalomban, hogy hiányzik belőle egy 
jó filmográfia és irodalomjegyzék. Pedig Lichter Péter műve egy komoly ta-
nulmánykötet, mely széles körű képet nyújt az avantgárd filmek világáról,

 Benke Attila: Az abszolút film dicsérete

 
54  



 2017/2 - NYÁR

azonban egy ilyen kötet esetében ha nem is elengedhetetlenül fontos, de rop-
pantul hasznos lett volna, ha kapunk egy listát a szövegekben idézett filmek-
ről vagy a szerző által legfontosabbnak tartott alkotók műveiből. Ugyanez a 
helyzet a szakirodalommal. Az olvasó biztosan kíváncsi lenne akár a hivatko-
zott, akár más írásokra, melyek kísérleti filmes témában születtek. Ráadásul 
egyes szövegek esetében még lábjegyzetben sem tudjuk meg, pontosan hon-
nan idézte az adott alkotó gondolatait Lichter (jóllehet, ez abból is következik, 
hogy a folyóiratokban nem szokás a lábjegyzetelés). Ez pedig ha szakmailag 
nem is, de formailag rontja a kötet összeképét, mivel egyes tanulmányoknál 
vannak hivatkozások, másoknál egyáltalán nincsenek. Ezért lett volna érde-
mes egy jó bibliográfiát összeállítani, hogy az olvasó legalább onnan kikeres-
hesse az idézett vagy hivatkozott szövegeket. (A könyv végén persze találunk 
egy jegyzéket azokról a fejezetekről, melyek cikk formájában már publikált a 
szerző a Filmvilágban és a Prizmában, de ezeken kívül más bibliográfiával nem 
találkozhatunk.)
 Továbbá egy-két helyen még ráfért volna egy korrektúra a szövegre, mi-
vel néha találkozhatunk elütésekkel, helyesírási hibákkal, és formázási problé-
mákba is beleütközhetünk (például a tartalomjegyzékben a Szemorgona című 
fejezet mellől lemaradt az oldalszám).
 Mindezek azonban tényleg csak formai problémák, és nem vonnak le 
A láthatatlan birodalom értékéből. Lichter Péter könyve nagyon fontos ta-
nulmánygyűjtemény, mely az avantgárd film iránt érdeklődőket orientál-
hatja a témában, és a bőséges filmcím ma már tényleg könnyen elérhető a 
videómegosztóknak köszönhetően, így – miként a szerzői is írja – akár olva-
sás közben is megtekinthetők az avantgárd etűdök. A láthatatlan birodalom 
elemzései mellett pedig Lichter Péter legújabb műve, egyben első nagyjáték-
filmje (Fagyott május [2017]) is gyönyörű példa arra, hogy a film mint törté-
netmesélő médium és a film mint tisztán vizuális, a befogadó érzelmeire ható 
művészet („látható zene”) kibékíthetők, sőt összeházasíthatók. A Fagyott má-
jusban az erdő kozmikus félelmetessége, az éjszakai farengetegből elő-elő-
tűnő homályos állatformák és tereptárgyak szorongató szépsége úgy forrnak 
össze a horrorsztorival, miként Kubrick 2001-ében az avantgárd filmes betét 
a téridő ugrással, Az élet fájában (vagy akár a legújabb Malick-filmben, Az 
univerzum történetében [Voyage of Time, 2016]) az experimentális jelenet-
sor a teremtéssel vagy akár David Lynch jelenleg is futó sorozatában, a Twin 
Peaks 3. évadának 8. részében az atomrobbanásból absztrakt vízióvá változó 
kozmikus képek a főszereplők keletkezéstörténetével.

(Lichter Péter: A láthatatlan birodalom. Írások a kísérleti filmről. Buda-
pest, Tudással a Jövőért Közhasznú Alapítvány – Prizma Könyvek 2, 2016.)
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