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Keskeny András

 Komplexitás, posztmediális audiovizuális kultúra,  
 és képi kommunikáció a K/3 csoport két, Bódy 

Gábor által írt 1976-os szövegében

Közismert ténynek számít, hogy Bódy Gábor – mielőtt maga is felvételt nyerhe-
tett volna a Színház és Filmművészeti Főiskola rendezői képzésére – 1969-ben 
egyik aláírója volt a Szociológiai filmcsoportot! című kiáltványnak. Az is isme-
retes ténynek számít, hogy a Balázs Béla Stúdió holdudvarában készült kiált-
ványnak ő maga csak aláírója maradt. Bár a kiáltványból kinővő dokumentarista 
irányzathoz egy-két, az irányzat egészét figyelembevéve szokatlan munkával 
(A harmadik 1970; Ifivezetők 1971; Tradicionális kábítószerünk 1973) maga is 
hozzájárult pályája elején, szociológiai érdeklődése, ahogy azt utolsó játékfilm-
je a Kutya éji dala (1983) példázza, legjobb esetben is esztétikai maradt. Sok-
kal kevésbé ismert ténynek számít azonban, hogy Bódy a hetvenes–nyolcva-
nas évek folyamán maga is írt és adott ki három-négy a művészeti avantgárd 
hagyományaihoz szorosan kapcsolódó kiáltványt. Az első a Balázs Béla Stúdi-
óban 1976-ban alakított K/3 csoport tervezetének kiáltvány értékű szövege. 
A második az 1981-es Mannheimi Filmhéten közzétett kiáltvány, amely a világ 
legelső VHS-kazettamagazinjának, az INFERMENTAL-nak a megszületését adja 
tudtul.1 A harmadik az 1982-ben a Filmvilágban közreadott kiáltvány értékű 
cikk, ami már alcímében is sokat mondó: A „kísérleti film” Magyarországon – 
Vázlat és történés.2 A cikk egy vagy több multimédia centrum létrehozását sür-
gette az országban, és a magyar videós szubkultúra intellektuális szerepvál-
lalását a nemzetközi videóavantgárd folyamataiban. Végül pedig az 1984-es, 
a Frankfurti Könyvvásáron közzétett Mutáns Médiumok című kiáltvány, amely 
a médiumok, így például a könyv és videókazetta keresztezésére szólít fel.3 
 A jelen tanulmányban Bódy első kiáltvány értékű írásával4, a K/3 
csoport dekrétumával és annak megkerülhetetlen kísérő szövegével 

1 Az INFERMENTAL célja a transznacionális videóavantgárd eredményeinek éves összefog-
lalása volt.
2 Bódy Gábor: „Kreatív gondolkodó szerszám – A ,kísérleti film’ Magyarországon – Vázlat 
és történés” in Filmvilág 1982/03, pp. 11-13.
3 Ennek a felszólításnak Bódy, feleségével közösen eleget is tett az AXIS című, akkor for-
mabontónak számító VHS-kazetta+könyv kombinációs kiadvány szerkesztésével. Igaz, az 
már csak Bódy váratlan és tragikus halála után, 1986-ban megjelent meg.
4 A „Szociológiai filmcsoportot!” a szerkesztő az Egybegyűjtött filmművészeti írások (Buda-
pest, Akadémiai kiadó, 2006) I. kötetében beillesztette, ezzel azt a látszatot keltve, hogy 
azt legalább részben Bódy írta. A „kiáltvány én írtam, Bódy csak azt a sort tette bele, hogy 
,Feltaláltuk a spanyol viaszt!’” – Nyilatkozta Grunwalsky Ferenc. Vö. Morsányi: Egyedül 
szembejövet – Dobai Péter (és) művészete. Budapest: L’Harmattan, 2016. p. 230. 
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foglalkozom. Részint ezek elemzésére, ill. művészet- és kultúrtörténeti 
kontextualizálására, részint – Michel Foucault kifejezésével élve – a diszkurzív 
kimondhatóság kortárs keretei között azok egyfajta (re)interpretációjára vál-
lalkozom. Ez utóbbit a szövegek avantgárd-futurista, a jövőt jó előre vizionál-
ni, és felvázolni kívánó jellege teszi lehetővé, és bizonyos fokig elkerülhetet-
lenné is.   
 Bódy, mielőtt 1977-ben elérte volna a tagság feltételéül szabott felső 
korhatárt, 1976-ban egy évre a Balázs Béla Stúdió vezetőségi tagja volt. A 
Stúdió a szocialista országokban egyedülálló módon lehetőséget biztosított 
fiatal alkotók számára, hogy a filmcelluloiddal szabadon kísérletezhessenek. 
Bódynak személy szerint fontos volt, és így részben neki is volt köszönhető, 
hogy a hetvenes évek elejétől a Stúdió keretei között létrejöhetett a magyar-
országi underground és avantgárd közeg egyetlen filmes műhelye.5 Először, 
1972-től Filmnyelvi sorozat néven, majd 1976-tól ténylegesen is csoporttá 
szerveződve, a K/3 csoport formájában. Az alkotócsoport megalakulását az 
1976. február 2-án kelt A K/3 csoporttervezet című dokumentum adta tudtul. 
A kiáltványértékű programtervet Bódyval együtt összesen nyolcan írták alá.6
 A februári manifesztum egyfajta preambulumának szánt, ám valame-
lyest később, 1976. áprilisában íródott Bevezetés a K/3 csoport munkater-
véhez című szövegben Bódy megpróbálja tágabb kulturális és filmtörténeti 
kontextusban is elhelyezi a csoport munkáját.7 Bódy a Bevezetés a K/3 cso-
port munkatervéhezben nem egyszerűen a kísérleti filmről és a filmkultúrá-
ban betöltött lehetséges szerepértől ír, hanem egy álltalános audiovizuális 
kultúra vízióját vázolja fel: „a ,mozi’, ha fenn is marad […] fél évszázadon belül 
mindenütt át kell adja a helyét egy átfogó, de differenciált audiovizuális kultú-
rának.”8 Ugyanígy A K/3 csoporttervezetben, bár a filmkultúra és maga a film 
szó többször is előfordul, legalább ugyanannyiszor esik szó a mozgóképi kife-
jezésről és a mozgókép kultúrájáról. Ha a februári munkaterv nem is mondja 
ki, mégis nyilvánvalónak tűnik, hogy ugyanabból a feltételezésből indul ki, 
mint az azt értelmező áprilisi szöveg. A filmkultúra aktuális szerepe bármeny-
nyire is meghatározó az akkori kortárs kultúrában, arról mégis a mozgókép 
kultúrájának tágabb keretei között kell gondolkodni. A mozgókép kultúrája 
pedig az audiovizuális kultúra egészébe illeszkedik. A filmkultúra kortárs hely-
zete tehát csak egy állomása egy nagyobb integrációs folyamatnak, ami ötven 
éven belül oda vezet, hogy azok egymásban is feloldódnak. A film a mozgókép 
kultúrájában, a mozgóképkultúrája pedig az audiovizuális kultúrában.    
 Bódy úgy fogalmaz, hogy a jövőben az audiovizuális kultúra „magában
5 Vö. Kovács András Bálint: „A szabadság szigete – A BBS szereplői” in Gelencsér Gábor 
(szerk.): BBS 50 – A Balázs Béla Stúdió 50 éve. Budapest: Műcsarnok–Balázs Béla Stúdió, 
2009. p. 11. 
6 Bódy Gábor (et al.?): „A K/3 csoporttervezet” in Zalán Vince (szerk.): Bódy Gábor – Egy-
begyűjtött művészeti írások (1. kötet). Budapest: Akadémia Kiadó, 2006. p. 96-97.
7 Bódy: „Bevezetés a K/3 csoport munkatervéhez” p. 98-102.
8 I. m. p. 98. 
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foglalja az emberi kommunikáció jelentős – egyesek szerint túlnyomó – há-
nyadát, s mint egyik esetét: a narratív, operaszerű, ,tutti’-játékfilmet.”9 A va-
lószerűségre, a valósághűség érzetére törekvő mainstream játékfilm – amit 
Gelencsér Gábor filmtörténész találóan „illúziórealistának” nevezett10, s a kor-
szakban természetszerűleg továbbra is uralta a világ filmgyártásának egészét 
– volt az, amit az avantgárd kísérleti film, és így Bódy Gábor is, a leginkább 
elutasított. Az univerzális audiovizuális kultúra eszménye tulajdonképpen az-
zal az ígérettel is kecsegtet, hogy az underground filmezés hosszútávon el-
nyeri méltó, a nagyjátékfilmre épülő mozikultúrával egyenrangú pozícióját, 
miközben a hagyományos, narratív játékfilm csupán egyik, nem feltétlenül ki-
tüntetett műfaja lesz ennek az új kultúrának. Ám ennél is lényegesebb, hogy 
Bódy már 1976-ban úgy vélte, a jövő „átfogó, de differenciált audiovizuális 
kultúráján” nem egyszerűen médiumok és a köré épülő kulturális konvenciók 
(televíziózás és mozi) gyűjtő fogalmi összességét kell érteni, hanem minősé-
gében valami egészen mást, ami majd arra is képes lesz, hogy valóban uralja 
a mindennapi kommunikáció jelentős részét, s „nyelvként” úgymond „totális-
sá” váljék.  
 Mindez a hetvenes évek derekán a szocialista Magyarországon valószí-
nűtlenül utópisztikusnak hangozhatott, ám gondolati előzményeiben nagyban 
támaszkodik – Christian Metz filmszemiotikájának eredményei mellett – Mar-
shall McLuhan a hatvanas években írt könyveire és Gene Youngblood 1970-es 
Expanded Cinema című művére11, amelyeket Bódy a valószínűnél is nagyobb 
eséllyel ismert, ha máshogyan nem, legalább hallomásból. De mégis, hogyan 
próbált meg a K/3 csoport a még több évtizeddel előtte álló jövőbe behatolni, 
amikor lehetőségei a Balázs Béla Stúdió által biztosított szerény keretek kö-
zött mindenekelőtt a 16 mm-es filmtechnikával való kísérletezésig terjedtek? 
A válasz egyszerű: minimalista eszközökkel. Mindenekelőtt elméleti munkával 
és különféle kísérleti rövidfilmek elkészítésével. Ez a fajta attitűd, amely a 
jövőt a jelenre reflektáló elméleti eszközökkel igyekezett meghódítani, a kor-
szakban, a hatvannyolcas mozgalmak akciókultúrájának kifáradása, ill. parti-
kuláris radikalizálódása után, koránt sem volt egyedülálló. Kiváló példa erre a 
Merve Kollektíva tevékenysége 1970 és nagyjából 1974 között. Mint azt neve is 
sugallja, a Merve Kollektíva nem egyszerűen egyike volt a polgári copyright-ra 
fittyet hányó újbaloldali-marxista kalózkiadóinak a hidegháborús Nyugat-Ber-
linben, hanem olyan kommunaszerű közösség is, amely szigorúan protokollált
9 U. o. 
10 Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara – Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar 
filmművészetében. Budapest: Osiris, 2002. p. 10. skk. 
11 Christian Metz: Film Language – A semiotics of the cinema. Oxford: Oxford University 
Press, 1974. Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy – The Making of Typographic Man. 
Toronto. University of Toronto Press, 1962., Marshall McLuhan: Understanding Media – The 
Extensions of Man. New York: McGraw Hill, 1964., Marshall McLuhan: The Medium is the 
Message – An Inventory of Effects. New York: Random House, 1967., Gene Youngblood: 
Expanded Cinema. New York: Dutton, 1970.
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megbeszéléseken tárgyalta át, úgy az általa kiadott elméleti szövegeket, mint 
saját életének legkisebb rezdüléseit, annak érdekében, hogy így juthasson túl 
a polgári társadalmon.12 Szellemiségében hasonló beállítódást tükröz A K/3 
csoporttervezet is, amely több témában „előadásokkal, írásos referátumokkal 
megfelelően előkészített” „tanácskozásokat” irányoz elő a kortárs vizuális- és 
filmkultúra viszonyainak meghaladására.13

 A csoport nem feledkezik meg a mozgókép új kultúrájának – hangsúlyo-
zott – „komplexitásáról”. Ez résszint a film „nyelvszerű” fejlődésébe vetett, a 
szövegekben kimondatlanul is ott lebegő hitet jelentette. Bódyra és a Film-
nyelvi sorozat, valamint a K/3 csoport munkájában résztvevő számos alkotó-
ra, gondolkodóra is erősen hatott a szemiotika és a strukturalizmus korabeli 
magyarországi divatja, így nemcsoda, ha a csoport alakulókiáltványának mun-
katerve „a filmkép dokumentumtartamának” és „a mozgóképi kifejezés hatá-
sának” vizsgálata mellett „a mozgóképi kifejezés alapstruktúráinak” kutatását 
tűzi ki feladatául, úgy az elméletben, mint a gyakorlatban.14 Ezt egészíti ki a 
Bevezetés a K/3 csoport munkatervéhezben „egy átfogó ,kreatív szemiotika’ 
kidolgozásának” terve, amely „egyszerre lehet tankönyve a filmkészítőknek 
és filmnézőknek”.15 Az új mozgóképes kultúra komplexitása másfelől azonban 
azt is jelenti, hogy a gyártás, forgalmazás, sőt a potenciális közönség kérdé-
seivel is foglalkozni kell – legalábbis mind a két szövegben találhatóak erre 
vonatkozó utalások. 
 „Mindenekelőtt egy olyan gyakorló- és példatárra van szükség, amely le-
hetővé teszi az új kultúra határainak és elméletének, gyártási és forgalmazási 
szervezetének továbbá potenciális közönségének körvonalazását.” – Olvas-
ható A K/3 csoporttervezetben. Hogy mit is jelenthet a „gyakorló- és példa-
tár”, azt a Bevezetés a K/3 csoport munkatervéhezben egyfelől az alkotóknak 
és befogadóknak egyaránt szánt tankönyv terve magyarázza, másfelől Bódy 
ugyanitt azt írja, hogy a Balázs Béla Stúdióban „nem először merül fel egy 
olyan ,Magazin’ terve, amely egymástól független, kis ,ötletfilmek’ időszaki 
kiadványaként, a kísérletezés egyik fő forgalmazási formájává válhatna.”16 A 
minden bizonnyal a filmhíradók mintájára elképzelt filmi magazinok azonban 
nem csak a forgalmazás kérdésére kínáltak volna megoldást, hanem nagyban 
hozzá járulhattak volna a közönség felkészítéséhez az új audiovizuális kultú-
rára, hiszen a nézők – így a szöveg – a főműsoridőn kívüli kísérő programok 
esetében nyitottabbak a vizuális újdonságokra. „A ,Magazin’-ok ily módon 
a potenciális közönségbázis ,nevelésének’ vagy ,szoktatásának’ is alkalmas 
csatornáivá válhatnak.”17

12  Vö. Philipp Felsch: Der lange Sommer der Theorie – Gesichte einer Revolt 1960-1990., 
különösen „Montag, Freitag, Sonntag“ című fejezet pp. 78–83. 
13 Bódy (et al.?): „A K/3 csoporttervezet”, p. 96. 
14 I. m. p. 96-97.
15 Bódy: „Bevezetés a K/3 csoport munkatervéhez”, p. 102.
16 U. o. 
17 U. o. 



 2021/2 - NYÁR

 
27  

 A csoport tevékenységének legfőbb célja, ahogy azt A K/3 csoportter-
vezet deklarálja, hogy „a jövő filmkultúrájának alkotói számára alkalmas gya-
korlóterepet kínáljon”, ugyanakkor munkája – legalábbis a manifesztumban 
foglaltak szerint – a közművelődés, az új vizuális kultúra közművelődési funk-
cióinak kidolgozását is szolgálta. Erre utal maga a K/3 kifejezés feloldása 
is: „Közművelődési Komplex Kutatások”. A K/3 csoport programjában nem 
nehéz felismerni a hetvenes évek magyarországi avantgárd recepcióközössé-
gének18 holisztikus művészet- és kultúrafelfogását, illetve művészeti és kul-
turális programját, amely több forrásból is táplálkozott: Egyrészről magáévá 
tette az 1910-es évek és az 1919-es magyar Tanácsköztársaság – mindenek-
előtt Kassák Lajos nevével fémjelzett – művészeti avantgárdjának internaci-
onalizmusát, másrészről hitt a második világháború utáni első, még optimis-
ta években felvirágzó Európai Iskola által vízionált kulturális és formanyelvi 
egyetemesség eszméjében, igaz abból kispórolta annak ideológiává tett kelet-
közép-európaiságát – legalábbis úgy hitte. Valójában egy-két olyan személyt 
leszámítva, mint a sokat utazó Bódy Gábor19, a magyarországi avantgárd kö-
zeg az 1970-es években még annyira sem követte a nyugati trendeket, mint 
amennyire arra egyébként lehetősége lett volna, így mindaz, amit létrehozott, 
a gyakorlatban mégis sajátosan kelet-közép-európai maradt.20 Harmadrészről 
elhanyagolhatatlan a hetvenes évek új magyar avantgárdjának az a szándéka, 
hogy folytassa Moholy-Nagy László szellemi örökségét. Ez egy új látásmód 
nevében a meglehetősen szegényes szocialista vizuális kultúra kereteinek tá-
gítását, a médium- és médiatudatos gondolkodás elmélyítését, és az ezzel 
kapcsolatos népművelői–oktató feladatok felvállalását jelentette.21

 Nyilván ez utóbbi célt szolgálta volna a K/3 csoport tankönyvterve 
is. Minthogy egyszerre szólt volna a filmkészítőknek és filmnézőknek, ha-
sonlóan ahhoz, ahogy Balázs Béla is első filmesztétikája, A látható ember 
(1924) bevezetőjében egyszerre szólítja meg a filmszakmát, a moziközön-
séget, valamit a tágabb művészeti nyilvánosságot, így feltételezhetően 
a kötet nem csak Moholy-Nagyhoz, hanem az 1920-as évek filmes avant-
gárdjához kapcsolódó magyar vonatkozású szálak szellemi hagyománnyá 
stilizált egészéhez kívánt volna csatlakozni.22 Hogy mégis milyen lett volna 
18 Felsch: Der lange Sommer der Theorie, p. 19. 
19 Ezt résszint titkosügynöki tevékenységének is köszönhete. Vö. Gervai András: „A tüzes 
angyal“ in uö.: Fedőneve „szocializmus“. Művészak, ügynökök, titkosszolgák. Pécs: Jelen-
kor, 2011. p. 143.  
20 Vö. Magdalena Radomska: „Duplán aláaknázott szemantikai aknamező – A neoavantgárd 
mozgalmak politikája.” in Sasvári Edit–Hornyik Sándor–Turai Hedvig: A kettősbeszéden 
innen és túl – Művészet Magyarországon 1956–1980. Budapest: Vince Kiadó, 2018. p. 328. 
21 Vö. Barkóczi Flóra: „Kreatív (dis)kurzusok – Az alternatív művészetpedagógia formái, 
módszerei és helyszínei” in Sasvári Edit–Hornyik Sándor–Turai Hedvig: A kettősbeszéden 
innen és túl – Művészet Magyarországon 1956–1980. Budapest: Vince Kiadó, 2018. pp. 95-
111. 
22 Vö. Bódy: „Kreatív gondolkodó szerszám – A ,kísérleti film’ Magyarországon”, passim.  
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ez a tankönyv, arról a Bódy hagyatékában maradt különféle könyvtervek és 
elméleti szövegvázlatok alapján tájékozódhatunk.23 Bódy gyakorlatilag a het-
venes évek elejétől-közepétől élete végéig tervezgette egy nagy, rá jellemző 
módon – természetesen – enciklopédikus jellegű mű megírását. Külcsínében 
a Bauhaus Könyvek szabványai szerint szerette volna kiadatni, amely sorozat-
ban Moholy-Nagynak 1927-ben jelent meg híres, a modern művészet számára 
alapművé vált Festészet, Fotográfia, Film című kötete. Maga az ötletet, és a 
mögötte álló vágy: hasonulni a nagy elődhöz, szintén nem önmagában álló a 
hetvenes évek magyar avantgardistáinak köreiben. Bak Imre képzőművész – 
Bódyval ellentétben – nem csak tervezgette tankönyvét, de 1975-ben Vizuális 
alkotás és alakítás címmel pont a Bauhaus Könyvek stílusában meg is tudta 
jelentetni azt.24 Bódy végül a Filmiskola című 1976-os oktatósorozatával, ame-
lyet az Iskola Televízió számára szánt volna, és szintén a Moholy-Nagy-féle 
vizuális nevelés eszméjét táplálta volna, sem járt sokkal szerencsésebben. Az 
adudióvizuális tananyag kultúrpolitikai okokból szintén nem jutott tovább az 
első három epizód leforgatásánál. 
 Bódy 1977-től elhagyta a Balázs Béla Stúdiót, és energiáit új, más irányok-
ba, így először két tv-játék megrendezésére (Katonák, 1977; Krétakör, 1978), 
valamint második nagyjátékfilmje a Nárcisz és Psyché (1980) előkészítésére 
összpontosította. A stúdióból való távozás Bódy munkásságában – amennyi-
ben az életmű korszakolható – egy belső szakasz lezárulását jelentette. Bár a 
K/3 csoport Bódy nélkül is folytatta munkáját, megalakulásának két szöveges 
dokumentuma Bódy életműve szempontjából sokkal inkább egyfajta intel-
lektuális összegzést adják az 1970 és 1976 közötti időszaknak, amelyet Bódy 
elsődlegesen, és legfőképpen a stúdió műhelymunkájában való aktív részvé-
telével töltött, mintsem valami minőségében egészen új korszak kezdetét. 
A K/3 csoporttervezetben és a Bevezetés a K/3 csoport munkatervéhezben 
foglalt program egyes elemeinek megvalósítására a nyolcvanas évek leg-
elejétől jóval kevésbé a Bódy által a MAFILM-ben életre hívott, rövidéletű 
K*szekció, mint inkább nyugat-németországi tartózkodása kínál majd Bódy 
számára lehetőségét. Az új audiovizuális kultúra következő lépcsőfokát Bódy 
a videótechnikában látja meg, s az NSZK megfelelő helyszín számára, hogy 
az ottani videóavantgárd szubkultúrájába becsatlakozzék. A mozgókép vagy, 
ahogy már ekkor hívja, a kinematográfia általános nyelvezetének kidolgozá-
sát így mindenekelőtt a videómunkáiban folytatja tovább. A filmes Magazinok 
terve az INFERMENTAL-ban ölt valós formát. Az egyszerre elméleti és gyakor-
lati művészi-vizuális oktatásra pedig a nyugat-berlini Film- és Televízió Akadé-
mián (DFFB) nyílt lehetősége. 
 Hogy végeredményében Bódy a K/3 csoport megalakulására írt két szö-
vegében „helyesen” látta előre a jövőt, az a szövegek műfajának apologetikus 
és önbeteljesítő jellegéből már eleve, automatikusan következik. 
24 Bak Imre: Vizuális alkotás és alakítás. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1975.
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