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Bevezetés

Jelen tanulmány a magyar neoavantgárd, azon belül is 
az experimentális film terror‑motívumairól szól. Mi‑
vel ezeket a filmeket a nagyközönség relatíve kevés al‑
kalommal láthatja megfelelő minőségben és körülmé‑
nyek között, ezért a dolgozatom a szavak és a hiányzó 
képek közti feszültséggel terhes.2 A képek esetleges hiá‑
nya egy olyan hiány, amely egy másik térben és időben 
tölthető be, jelen esetben azonban, az olvasás idejére 
legalábbis, azzal kell számolni, hogy a szavak a hagyo‑
mányosan nekik tulajdonított „képtelenséggel” kell, 
hogy megküzdjenek a terror verbális megjelenítésekor. 
Bár a  szavak képtelenségével legalább olyan csínján 
kell bánni, mint a képek szótlanságával. Thomas Mitc‑
hell (Paulson után) megkülönböztet emblematikus és 
expresszív képeket, mely megkülönböztetés megenge‑
di, hogy bizonyos képek éppen ne a kifejező némaság‑
ból (expresszivitás), hanem a verbalitásba való beágya‑
zódásból (emblematikusság) nyerjék megjelenítő ere‑
jüket. Sőt, a szavak és a képek Mitchell által emlegetett 
dialektikája egyben relativitást is jelent, amennyiben 
egy bizonyos vonatkozásban expresszívnek minősített 
kép egy másik vonatkozásban veszít önnön elemi ere‑
jéből. Így van ez a fotografikus képpel : az általa meg‑
jelenített terror lesújtóbb lehet a szavak által megje‑
lenített terrornál, de éppen rögzítettsége és közvetí‑
tettsége okán mindjárt kevésbé az, ha egy közvetlen‑
nek tudott performansz keretei között megvalósuló 

terroreseménnyel hasonlítjuk össze.3 Ha már itt tar‑
tunk, a magyar neoavantgárd kísérleti filmjei, köszön‑
hetően a Balázs Béla Stúdióban folyó kétirányú kísér‑
letnek, mely a dokumentarizmus és a szemiotika cím‑
kékkel volna leginkább jellemezhető, megpróbálták 
egymásba ágyazni az eseményt és annak rögzítő kere‑
tét, vagyis egyszerre dokumentáltak egy performanszt 
és performálták a dokumentumot. Ebből az okból ki‑
folyólag volt legitim módon része a jelen tanulmány 
előadás‑változata a szegedi „Terror(izmus) és esztétika” 
konferencia performansz‑szekciójának, holott az ak‑
kori előadásban csak filmekről volt (és lesz az alábbi 
írásban) szó. Bár a hagyományos műfajok szempont‑
jából a kísérleti film (mely terminussal egyébként az 
itt elemzendő filmek készítői nem vállaltak közössé‑
get, tekintve a címkéhez tapadó leminősítést), tehát 
a kísérleti film és a performansz nem magától értető‑
dően tárgyalható közös platformon, de bizonyos ese‑
tekben, mint azt fent is jeleztem, a párosításuk nem 
illegitim. Az itt tárgyalt filmek esetében már maga az 
a  vonás, hogy megjelenik bennük egy színpad, me‑
lyen a terror‑masinéria dolgozik, jól érzékelhető teat‑
ralitást biztosít számukra. Ennek a terror‑masinériá‑
nak a performatív‑teátrális működése központi funk‑
cióval bír e filmekben, és jellege szerint bizonyos köz‑
vetítő eszközökhöz, mediális apparátusokhoz kapcso‑
lódik. (Ez még abban az esetben is így van, mint látni 
fogjuk, amikor a film egy konkrét kivégzőeszközt je‑
lenít meg, ahogy az a Tavaszi kivégzésben megtörté‑
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nik. Itt a kivégzőeszközt egy elektronikus kapcsoló‑
táblán keresztül kezelik, amely egy adott pillanatban 
működésképtelenné válik.) Így a jelen tanulmányban 
nem annyira a magyar neoavantgárd filmekben meg‑
jelenő politikai terror lesz a téma (bár óhatatlanul az 
is megemlítődik), hanem a  terror és a  (média)tech‑
nológia közti kapcsolat, illetve a (média)technológia 
által kifejtett terrorhatás.

Tavaszi kivégzés, Álommásolatok

A terrortéma a hatvanas évek óta aktív magyar neo‑
avantgárd szerzők műveiben állandó visszatérő motí‑
vum. Bizonyos esetekben ezek a motívumok természe‑
tük szerint allegorikus képekben közvetített politikai 
utalások. Ilyen például a Magyar Dezső által rendezett 
Agitátorok,4 amely 1919 forradalmi álruhájába és ter‑
rorjába öltözteti a hatvanas évek újbaloldali mozgal‑
mát, annak eszméit és konfliktusait. Máskor a szóban 
forgó szerzők utalásai nyíltan politikaiak, mint példá‑
ul a Vörös Hadsereg Frakció és annak vezetője, And‑
reas Baader dicsőítése Hajas Tibor írásaiban. Ezekben 
a szövegekben Baader az ellenkultúra emblematikus 
alakjaként áll az olvasó előtt. De ugyanilyen mérték‑
ben volt terrorisztikus a természete annak a demonst‑
ratív provokációnak, amelyet Molnár Gergely hajtott 
végre agresszív Anna Frank‑adaptációjával a posztho‑
locaust‑hallgatásba ájult szocialista magyar társadalom 
ellen. A tematikus és provokatívan terrorisztikus uta‑
lások máskor kiterjedtek az állam nem‑politikai érte‑
lemben vett intézményeire is. Mielőtt erre példát hoz‑
nék, fontos megemlíteni, hogy az ún. avantgárd terror‑
ról mindig csak mint ellenterrorról érdemes beszélni, 
amely egy megelőző rendszer‑terrorra, az uralkodó in‑
tézményes, média‑ és művészeti terrorra adott válasz‑
ként értelmezhető. Mindez persze ismerős számunk‑
ra a politikai ellenfelek nyilatkozataiból, melyekben 
mindig a másik a terrorista, aki elsőként lép fel agres‑
szívan, vagyis a terror ideológiája szerint mindig csak 
válasz egy korábban elszenvedett terroreseményre. Ke‑
vés kivételtől eltekintve a terrorral/terrorista léttel nem 
azonosulnak a harcoló felek, azaz saját harcukat nem, 
csak az ellenfél harcát minősítik terrornak.5 Mindez 
az esztétikai térben is így van. Az alábbi sorokban az 
egyik radikális performansz művész, Hajas Tibor fejti 
ki véleményét a művészeti intézményrendszerhez va‑
ló kényszerű adaptációról, mely számára strukturális 
terrorként értelmeződik.

„Hajas Tibor : Egyáltalán nem hiszem, hogy az új művé‑
szet megköveteli a »szabadalom« és a »névvel való cégjel‑
zés« fogalmait ; amennyibe mégis, ez átmeneti állapot, és 
nem a dolog lényegéből következik ; a művész csak an‑
nyiban hibáztatható, amennyiben része a társadalomnak, 
mely ezeket a fogalmakat létrehozta és őrködik a meg‑

maradásuk fölött… Ez ennek a művészetnek az elkép‑
zeléseivel szöges ellentétben áll.

Barna Róbert : Ezt tehát azt jelentené, hogy ez a mű‑
vészet lemond az alkotói hiúságról, az alkotói öntudatról ?

Hajas : Nem, csak a »szabadalmi hiúság«‑ról. Persze, 
mindez csak elmélet ; jó volna például, ha engem személy 
szerint nem érintene ez a hiúság, de sajnos nem megy – 
s ezért a kontextus a felelős, amely ezt visszajelzi. Tehát 
kiadók, szerkesztőségek, galériák, filmgyárak vagy ma‑
gánemberek ezekkel a terminusokkal gondolkoznak, így 
ha más elképzelésem lenne is, a gyakorlat terrorja mi‑
att kénytelen vagyok ragaszkodni a  »tulajdonomhoz«, 
a »szabadalmaimhoz«.”6

A neoavantgárd számára persze a szimbolikus rend leg‑
inkább elnyomó gépezete a nyelv maga, melyet követ‑
kezésképpen alá kell ásni. Egy másik metaforával élve, 
szükség van „a diskurzus áthelyezésére”, „a beszéd el‑
mozdítására”, és ekképp „forradalom kirobbantására”, 
ahogy az Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba cí‑
mű neoavantgárd‑posztmodern művében olvasható.7 
A nyelvben működő terrorisztikus ideológiára történő 
megfelelő ellenreakció az „áthelyezés”, amely egy bi‑
zonyos, a szójáték vagy a montázs segítségével végre‑
hajtott textuális erőszak.8 A montázsszerű áthelyezést 
a manipulatív és ideologikus mindennapi nyelvben 
kell végrehajtani, amely a kreativitás „koporsója”. Ezt 
a „koporsót” újra kell strukturálni, vagy más szavakkal 
felnyitni.9 Az újrastrukturálás célja az, hogy a társada‑
lom (az olvasóközönség) megszabaduljon a minden‑
napi nyelvben foglalt metaforikus‑ideologikus jelen‑
tésektől. A cél eléréséhez pedig az egyik, ha nem a leg‑
jobb út a neoavantgárd konkretizáció. A konkretizáció 
határozottan és erőszakosan megfosztja a szavakat je‑
lentésüktől, mégpedig úgy, hogy ideális esetben a me‑
taforikus alakképzésnek nyoma sem marad. Vélemé‑
nyem szerint ez az egyik legfontosabb kérdés a neo‑
avantgárd számára : hogyan lehet a figuratív nyelven 
túlra jutni ? Hogyan lehetséges oly konkrétnak, oly ter‑
rorisztikusnak lenni, hogy az eredmény több legyen 
az „egyszerű” retorikus, verbális‑teátrális aktusnál ? Eb‑
ből a nézőpontból a terrorisztikusnak lenni kérdése 
az alakzatok kérdése, illetve az alakzatok negligálásá‑
nak, és ezzel párhuzamosan a konkretizációnak a kér‑
dése. Mivel azonban minden megnyilatkozás figura‑
tív cseréken alapul, mely cserék természetükből faka‑
dóan retorikaiak, még a legkonkrétabb művészetnek 
is behatároltak a  lehetőségei a figurativitás végső el‑
törlését illetően. A figuratív nyomok eltörlésének le‑
hetetlen vállalkozását úgy foghatjuk fel, mint a min‑
denkori avantgárd hagyományos drámáját.

A figuratív, tehát az avantgárd számára latens ter‑
ror‑potenciállal rendelkező nyelv mellett (melyet tehát 
csak releváns ellenterrorral lehet leküzdeni), a techni‑
kai médiumok szolgálnak további célpontként. Mi‑
vel minden közvetítés, legyen politikai, technikai vagy 
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nyelvi, a konkrétnak, az eredetinek és az individuális‑
nak az ezeket reprezentáló rendszerelemekkel való fel‑
cserélésén alapul, az utóbbi kiiktatandó az előbbi ja‑
vára, ahogy azt az avantgárd programok és manifesz‑
tumok hirdetik. Más szavakkal, a különböző mediá‑
lis folyamatok olyan erőszakos (vizuális vagy verbális) 
tettek, melyek az emancipatív avantgárd ideológia sze‑
rint megszólítják, interprellálják a szubjektumokat és 
megfosztják őket szuverén minőségüktől. Így a poli‑
tika és a média definíciója a radikális avantgárd szó‑
tárban azonos, amennyiben mindkettő reprezentálja, 
keretezi a szinguláris eseményeket, legyenek azok bár‑
milyen megnyilvánulásai az életnek. E folyamat során 
megfosztják őket eredeti kontextusuktól és egy má‑
sik kontextusba kényszerítik őket. Így valamiképpen 
természetesnek és logikusnak látszik, hogy a tárgyalt 
periódus neoavantgárdnak minősülő műalkotásaiban 
a legitim politikai tettek és a technikai sokszorosító 
eszközök által véghezvitt terror nehezen választhatók 
el egymástól, és sok esetben ugyanabba a kritikai ke‑
retbe helyeződnek.

Erdély Miklós filmjei jó példaként szolgálhatnak 
a politika és a  technikai médiumok terrorszerűségé‑
nek párhuzamos megjelenítésére. A Tavaszi kivégzés 
című 1985‑ös film főszereplője egy guillotine, amely 
egy korabeli magyar város főterén áll, nyíltságában 
esetlen utalásként valamiféle heterotopikus és terro‑
risztikus államhatalomra. A kafkai történet szerint az 
anakronisztikus eszköz bizonyos hivatalnokok kivég‑
zésére szolgál, továbbá idegenforgalmi látványosság 
is egyben, akár kivégzések idején. Mikor egy német 
turista kifejezi ellenérzését az ilyenfajta kivégzések és 
eszközök iránt, az idegenvezető megnyugtatja, hogy 
ezzel a hivatalos szervek is tisztában vannak, és hogy 
az eszköz helyén a közeljövőben egy modern idegkli‑
nika épül.10 A film történései egy napba sűrűsödnek, 
és a központi alak, akire kivégzés vár, végül a kijelölt 
hajnalon megmenekül, mert a guillotine elromlik. Ez 
a „romlás” azonban nem csak a guillotine‑t érinti, de 
általában jellemzi az összes technikai eszközt, illetve 
apparátust, amely a filmben szerepet kap. Így romlik 
el az archívumi digitális kijelző vagy a kivégzéshez ze‑
nét szolgáltató hangszóró. E hangszóróban ölt testet 
allegorikusan a  főhős sorsa, amennyiben az eszközt 
két alkalommal látjuk, egyszer érzékelhetően mű‑
ködőképes állapotban, diegetikus zenét szolgáltatva, 
majd egy másik alkalommal eredeti helyéről leszakít‑
va, mintegy „lefejezve”, bár a filmzene továbbra is szól, 
heterodiegetikusként, a filmkép által negatív módon 
nyomatékosítva a külső hangforrást.11 Ebben az álla‑
potában a Duna‑parton hever, épp a főhős mellett, aki 
már megbizonyosodott, hogy nincs mit tisztáznia, és 
a levél, amelyben a kivégzésről értesítik, nem félreértés. 
A már „lefejezett” hangszóró és a lefejezésre váró főhős 
itt metonimikusan azonosítódik. A zene azonban e je‑

lenet alatt is szól, megjelenítve ezzel azt a heterogén 
montázskapcsolatot, amely összeköti a hangot a kép‑
pel. Amint arra Mary Ann Doane rámutat, ez a kap‑
csolat fantazmatikus, és ez a fantazmatikusság válik 
itt manifesztté.12 Az érzékek szétválasztása önreflexív 
módon jelzi a filmi médium anorganikus, anesztetikus 
természetét, azét a médiumét, mely az esetek többsé‑
gében elfedni látszik önnön anorganikusságát. E film 
tükrében a montázs egyszerre lefejezés (hogy egy ilyen 
antropológiai metaforát használjunk), és ugyanakkor 
a fej visszaillesztése egy másik testre. Ami a hangszó‑
róval történik, az jelzi a kép és a hang filmes szimbió‑
zisának szimulakrum természetét.13 A film tükrében 
a technikai vágóeszközök csonkoló tevékenysége ered‑
ményeként nem a halál jön el, hanem egy anorgani‑
kus második élet. Ennek a második életnek a termé‑
szete mindenképpen ambivalens, hiszen a  nézőnek 
egy beágyazott technikai törés vagy szakítás, a lefeje‑
zett hangszóró képének és lehetetlen hangjának taní‑
tásából kell levonnia a technikai képek szimuláltságá‑
ról szóló tanulságot, egészen odáig, hogy szétválassza 
az emberi hangot a testtől, vagyis magában „lefejezze” 
a szereplőt. Aki egy fatális szerencse (vagy angyali be‑
avatkozás ?) folytán megmenekül a kivégzéstől, de ad‑
digi öntudatlan élete onnantól már tudottan a terror 
része lesz (ügynökök követik, családja szétesik, a fia ar‑
cán pedig a csalódás tükröződik, mely a főhősben szé‑
gyent vált ki, mint akit csonkoltak). Politika és médi‑
um mint két terror egymást tükrözik.

Az Álommásolatok című filmet szintén Erdély ne‑
ve fémjelzi. A film négy része lényegét tekintve kísér‑
let az álmok heroikus felidézésének és újrajátszásának 
bemutatására. A meginterjúvolt álmodók amatőr ját‑
szók segítségével viszik színre álmaikat, küzdelmüket 
a filmkészítő visszajátszásokkal, monoton ismétlések‑
kel, lassításokkal és megállításokkal érzékelteti. A nar‑
ráció–újrajátszás–rögzítés lépcsőfokain keresztül las‑
san egyértelművé válik a néző számára mindaz, amit 
már saját tapasztalatból is jól ismer. Az „eredeti ál‑
mok” folyamatosan felülíródnak a  kommunikációs 
folyamat során, és végül a szereplők (és a nézők) csak 
másolatok másolatait, rekonstrukciók rekonstrukció‑
it bírják, és ez a sokszorozódás véget nem érő. Ezt az 
erőltetettnek nevezhető próbálkozást Erdély a  film‑
szalag sűrített manipulálásával hangsúlyozza : vissza‑ 
és előretekerés, megállítás, kockázás, lassítás és gyor‑
sítás, elhomályosítás. Ha jól tudom, Erdélynek ez az 
egyetlen filmje, amelyről angol nyelvű kritika szüle‑
tett. Kritikusként a hetvenes évektől egészen 2012‑ig 
a Village Voice‑nál dolgozó Jim Hoberman 1986‑ban 
egy rövid szemlét írt az Álommásolatokról.14 Ebben 
a szerző nagyon pontosan idézi fel a film egyes dia‑
lógusait, és hasznos utalásokkal segíti az olvasót, me‑
lyek a film sűrű kulturális és elméleti vonatkozásait tár‑
ják fel.15 Talán egyedül az hozható fel a kritika ellen, 
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hogy az abban alkalmazott „high‑concept if law‑tech” 
kifejezés (alacsony technikai színvonalon kivitelezett 
erős koncepció) kissé félrevezető, amennyiben a fent 
már említett technikai „hibák” valójában nem azok, 
hanem tudatosan végrehajtott manipulációk a min‑
dennapi álomrekonstrukciók kínzó folyamatainak be‑
mutatása érdekében. Hoberman a kritika egy másik 
helyén pontosan erről beszél : „A film több szakasza 
a  Movieola‑képernyőjéről újravett anyag, kimereví‑
tett képekkel és visszajátszásokkal, melyek a film sze‑
replői által mondottakhoz vannak igazítva – így téve 
konkréttá a sűrítés, áthelyezés és dramatizáció álom‑
munkáját.” Rendkívül fontos észrevétel ez, vagyis an‑
nak regisztrációja, hogy a film megpróbálja színre vin‑
ni az álomműködést.

A jelen írás szempontjából az a fontos, hogy a poli‑
tikai és a médiatechnológiai terror miképpen kapcsoló‑
dik össze az Álommásolatokban. Majdnem mindegyik 
rekonstruált álomban szerepel valamilyen technikai 
apparátus, amely aztán vagy megjelenik vizuálisan 
a rekonstrukció során, vagy csak a narrációban (hor‑
dozható rádió, magnetofon, vetített kép, elektrosokk). 
A technikai médiumok ily módon kiemelt jelentőség‑
gel bírnak a felidéző és performáló szubjektumok pro‑
cedúrájában, tárgyalási folyamatában (ez utóbbi kife‑
jezéseket Julia Kristeva sujet-en-procès terminusára való 
utalásként használom). Ahogy a rekonstruktív folya‑
mat halad előre, egyre jobban látszik a rekonstrukció 
hiábavalósága és eredménytelensége. Pontosabban az 
látszik, hogy a beszélő szubjektumokat milyen nagy‑
mértékben interpellálják, szólítják meg a  technikai 
médiumok, és hogy ennek folytán milyen erősen rög‑
zül a  tudattalanban a  technikai környezet, mintegy 
addikttá téve a felhasználót. Úgy tűnik, hogy a film‑
beli szereplők létezése valóban és a  szó szoros értel‑
mében mediatizált. Nem is annyira ők mutatnak be 
valamit (egy álmot, melyben véletlenszerűen szerepel 
valamiféle médium), mint inkább a technikai médi‑
umok performálják, egyben traumatizálják is őket.

A film második részében egy női szereplő próbál‑
ja előhívni az álmát. Látjuk őt, ahogy saját korábbi, 
magnetofonra vett álomelbeszélését hallgatja vissza, és 
meg‑megszakítva azt folyton hátra‑ és előreteker, vala‑
mint kommentálja, kiegészíti, újraformálja saját elbe‑
szélését. Nem csak a magnetofonnal küzd, de a rende‑
zővel is, aki instrukciókat ad számára, és erőszakosan 
hajtja őt, hogy a rekonstrukcióját még jobban töké‑
letesítse. Elmondása szerint álmában szerepel egy rá‑
diókészülék is, melyet ott saját apja kezelt ; ez a rádió 
túl hangos volt, és nem lehetett miatta érteni őt, az ál‑
modót, aki nem mellesleg az álomban védekezik vala‑
mi miatt. Visszatekintve, álmában úgy érezte, hogy vé‑
dekezése rendkívül magabiztos és hatékony, ugyanak‑
kor nagyon zavarta, hogy ezen a kvázi bírósági tárgya‑
láson alig hallja a saját hangját a rádió miatt.16 A be‑

szélő alanyt láthatóan ugyanúgy traumatizálja saját 
hiábavaló álomrekonstrukciója („Nem tudom, nem 
tudom, hiába kínoz”, mondja Erdélynek, aki egyszer 
háttal megjelenik a színen), a folytonos és sikertelen 
előhívási kísérletek, mint a valódi és álombeli eszkö‑
zökkel és alakokkal folytatott harc. Ott a rádiót csa‑
vargató, itt a filmfelvételt készítő apafigura ellen kell 
küzdenie. E rész végén a néző egy fül közelijét látja, és 
közvetlenül ezután a rádiós állomáskeresés hangjai hal‑
latszanak, egy bemondó jól hallható szavaival, melyek 
a szomáliai és a csehszlovák kommunista pártról szól‑
nak. Mindezek alátámasztják Hobermannak az ame‑
rikai nézők felé intézett figyelmeztetését, hogy ne be‑
csüljék alá a kelet‑európai filmek politikai aspektusát. 
Használhatta volna a terror szót is, bár ebben az eset‑
ben nem a szűken értett politikai terrort kellett volna 
emlegetnie (tekintve legalábbis, hogy 1985‑ben Ma‑
gyarországon ilyesmiről nem volt szó, összehasonlítva 
az ötvenes évekkel), hanem azt, hogy az Álommásola-
tok politikai vonatkozása másról és többről szól : annak 
a montázsszerű átalakításnak és közvetítésnek a retten-
tő gyakorlatáról, melynek eredményeképpen az indi‑
viduumból mediatizált társadalmi szubjektum válik. 
A magányos álom után jövő ébredés a látszólag közös 
világra csalóka, továbbá a film szerint az álom megosz‑
tása nem párbeszéd kérdése, így a filmnek ez a része (és 
nem csak ez) ellentmond az Álommásolatok mindkét 
mottójának.17 A film alapján az individuum traumája 
mindig már a technikai médiumok által alakított kör‑
nyezethez kapcsolható : a barátok, akik álmában „kirö‑
högik” és vádolják a fenti szereplőt, egy olyan csopor‑
tozatot alkotnak az emlékezésben, amely „kicsit olyan 
volt, mint az iskolai fényképeken”, ahogy azt a szereplő 
instruáló hasonlatában látjuk. A szűk értelemben vett 
politika így csak a jéghegy csúcsa. Anthony Kubiak 

„A terror fokozatai” című tanulmányához írott beve‑
zetőjében idézi Ted Koppel híres kijelentését a terror 
és a média közti alapvetően szimbiotikus viszonyról. 
(Koppel ’84‑ben indított ezzel a kijelentéssel egy be‑
szélgetést.) Arról a kölcsönös egymásrautaltságról van 
szó, mely a hetvenes‑nyolcvanas években összekötöt‑
te, és összeköti azóta is a globális hírversenyben léte‑
ző médiát és az erőszak útján hírré váló terrorizmust. 
Számunkra pillanatnyilag sokkal fontosabb a terrort 
színházi kontextusban vizsgáló Kubiak összegző gon‑
dolata : „A terrorizmus a kultúrában először mint mé‑
diaesemény jelentkezik. Következésképpen a terroris‑
ta nem létezik a médiában megalkotott képe előtt, és 
így csak mint médiakép létezik a kultúrán belül.”18 
A tanulság adaptálható az Álommásolatokra is, mely‑
ben a kultúra szerepét az álom tölti be : a szubjektum 
az álomterekben mint egy médiaesemény által terror‑
nak alávetett és átalakított alany jelenik meg, és nem 
is jelenik meg másként, csak ekként.
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Öndivatbemutató

Összegezve a fenti rövid elemzések tanulságait, elő‑
ször hangsúlyozni szeretném, hogy ezekben a  fil‑
mekben a  szubjektumok olyan politikai kontextu‑
sokban vannak ábrázolva, melyekben explicit mó‑
don megjelennek a terrorra való utalások, másodszor, 
hogy a technikai médiaapparátussal való szembesü‑
lés, illetve az annak történő kiszolgáltatottság szintén 
traumatizáló hatással bír ezekre az alanyokra. Nem 
beszélve arról, hogy az apparátusok diegetikus rom‑
lása (a rögzítésnek és a  lejátszásnak, az információ 
megosztásának, a performatív dimenziónak, a  köz‑
vetítésnek és a  hangolásnak a  problémái) párhuza‑
mos a szubjektumok bukásával (az emlékek és az ál‑
mok előhívásának, a más emberekkel való kommu‑
nikációnak, illetve az eljátszásnak a  sikertelensége). 
A trauma az ember és a technikai apparátus ambiva‑
lens viszonyához köthető, abból ered. Követve Ant‑
hony Kubiak Lacan‑szempontú elemzését, a fent be‑
mutatott esetekben a trauma a vizuális és auditív ér‑
zékelésben gyökerezik, amely egy külső tárgyban le‑
li föl magát az érzékelő szubjektumot. Az identitás 
lényege szerint a leválasztás és rögzítés erőszakos vi‑
zuális aktusához kötődik, azon keresztül jelenik meg, 
performálódik és mediatizálódik. Ez történik min‑
den médiumban, és az erőszaknak ez a víziója még 
az olyan affirmatív médiaelméletekben is megfogal‑
mazódik, mint amilyen például Marshall McLuhané. 
Bizonyos írásaiban a betegség, illetve a sérülés média‑
metaforái a szubjektum arra való képtelenségére vi‑
lágítanak rá, hogy szuverenitásra tegyen szert önnön 
szervomechanizmusa, vagyis kiterjesztései ellenében. 
Idézzük fel például a médiumok okozta nárcisztikus 
„dermedtséget”, vagy a mediatizáció eredményekép‑
pen létrejövő csonkolás metaforáját, mely az érzéke‑
lés elvesztését jelenti.19 A tömegkultúra professzora‑
ként éppen ő tesz utalást az experimentális művészet‑
re az erőszakos technológia kontextusában.

„Mindenesetre a kísérleti művészet által az emberek pon‑
tos meghatározásokat kapnak azt illetően, hogy saját 
ellen‑irritánsaik vagy technológiájuk felől miféle erő‑
szak jelent veszélyt önnön pszichéjükre. Ugyanis azon 
részeink, melyeket új találmányok formájában kinyúj‑
tunk a világba, arra való kísérletek, hogy szembeszálljunk 
a közösségre nehezedő nyomással és izgatással, vagy sem‑
legesítsük azokat. De az ellen‑izgatószer, amolyan drog‑
használat módjára, általában nagyobb fertőzésnek bizo‑
nyul, mint a kezdeti izgatás. És ez az a pont, ahol a mű‑
vész megmutathatja nekünk, hogyan kell »elhajolni az 
ütés elől«, ahelyett, hogy »belemennénk az ütésbe«. Csak 
ismételni tudjuk, hogy az emberi történelem a »belemen‑
ni az ütésbe« krónikája.”20 [Saját kiemelésem – M. A.]

Itt nem térek ki arra a nem kis mértékű misztifikáció‑
ra, mellyel McLuhan a művészt mint a legkiválóbb fu‑

turológust, valamint a kísérleti művészetet kezeli nem 
egy helyütt írásaiban. Ehelyett inkább alátámasztom 
a kijelentését, ha nem is a misztifikációt, „egy pon‑
tos meghatározással”, melyet „az emberek […] kap‑
nak azt illetően, hogy saját ellen‑irritánsaik vagy tech‑
nológiájuk felől miféle erőszak jelent veszélyt önnön 
pszichéjükre”. Ennek a  „pontos meghatározásnak” 
a  címe : Öndivatbemutató – egy kísérlei dokumen‑
tumfilm, melyet Hajas Tibor készített a  Balázs Bé‑
la Stúdióban, 1976‑ban. A film a budapesti Moszk‑
va téren megforduló emberek mozgóképes albuma. 
A  teátrális‑performatív dokumentum olyan embere‑
ket mutat be, akik modellként viselkednek a kamera 
előtt. A film két színhellyel dolgozik, mely voltakép‑
pen egy. A képbe álló individuumok hátteréül a moz‑
galmas tér szolgál, és bár később ugyanazok az alanyok 
egy drámai színpadon, sötét drapéria előtt jelennek 
meg, megfosztva az élő kontextustól, néhány nyom‑
ból biztosan következtetni lehet arra, hogy a „színpa‑
dot” ugyanott alakították ki, a tér egy részét elrekeszt‑
ve, és a sötét függönyt háttérként felszerelve. Mégis, 
szükségtelen, hogy megerősítsük, a háttér megváltoz‑
tatása a „játszó” személyek jellegét is megváltoztatja, 
és leválasztva az eredeti kontextusukról, kihangsúlyo‑
zódik viselkedésük és ruházatuk sztereotip természe‑
te. Az eredmény egy sor allegória lesz. A filmkészítő 
így beszél az érzéseiről, melyek a  végeredményt lát‑
va születtek :

„Totál egyformák lettek. Pici eltéréssel, de nem az el‑
térés a  lényeg. Az eltérést, azt regisztrálod, amikor 
ülsz és nézed a  vetítést, egy fél óra, és ez elég ahhoz, 
hogy lásd, ez nő, ez gyerek, ez öreg, ez fiatal, egy egye‑
dül van, van olyan is, párban vannak, két öregasszony 
bevásárlócekkerrel, vagy egy papa a gyerekével… Az inst‑
rukciók lemenetele után egyszer csak megvakul, megsü‑
ketül a film, eltűnik az emberek mögül a mozgó háttér, 
amiben ezeket megbiccentették, megállították, és sötét 
háttér kerül mögéjük. Abszolút levágva, de ugyanak‑
kor az utca embere a kontextusból kitépve és »odarak‑
va«. Körülbelül úgy, ahogy Isten látja az embert. Min‑
den teremtmény olyan, mint a másik. Megszűnik min‑
den zörej, a fekete hátteres rész teszi ki az egész túlnyo‑
mó részét, és egy vak, süket szörnyűséges terror van. Ezek 
meg állnak ott, az egyik mosolyogni próbál, a másik… 
rettentő látvány : bogárgyűjtemény. Antropológiai kézi‑
könyv.”21 (Saját kiemelésem – M. A.)

Az Isten előtti ember a konkretizmus mitikus megfo‑
galmazása és metaforája. Másrészről, ami a „vak, süket 
szörnyűséges terror” ebben a kontextusban, az nem 
más, mint az allegorikus jelek létrehozásának hagyo‑
mányos módja. A médiatechnológia erőszakos levá‑
lasztó (bár elfedett) aktusainak az Öndivatbemutatóban 
történő másodlagos megismétlése nem eredményez to‑
tális és visszafordíthatatlan dekontextualizációt, mely 
maradék nélküli konkrétsághoz vezetne. Ellenkező‑
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leg, ezeknek az embereknek a mozgóképes leválasztá‑
sa „eredeti” kontextusukról az értelmezhetőség struk‑
turális feltétele, így minden figurális (cserén alapuló, 
ökonomikus) közvetítés modellje. Ennek a strukturá‑
lis feltételnek az egyik neve (illetve eredménye) az írás, 
a másik neve az allegória, és ezek szinonimája a tech‑
nológiai képek esetében a montázs. Hamar kiütközik 
az alapvető különbség a Hajas‑féle ún. „halálos” mű‑
vészet és az „élő” mozgókép mediális termelési gya‑
korlata között. Míg Hajas megfosztja a városi népe‑
ket mindennapos kontextusuktól, lehetővé téve szá‑
mukra, hogy mint „hullák” vegyenek részt egy „teme‑
tési szertartáson”,22 az átlagosnak mondható gyakor‑
lat arra törekszik, hogy létrehozza azt, amit a média 

„társasságot elősegítő” hatásának mondhatnánk. Ez‑
zel kompenzálja a közönséget abbéli frusztrációjáért, 
melyet a  kényszerű áthidalhatatlan távolságok, idő‑
kiesések és testetlen testek látványa okoznak számára 
a közvetítés során.23

A fenti rövid idézetben Hajas „bogárgyűjtemény‑
ként” és „antropológiai kézikönyvként” írja le saját 
filmjét, továbbá „rettentő látványról” és „terrorról” be‑
szél. A bogárgyűjtemény‑hasonlat fényében a techni‑
kai képeket használó archiváló eljárások az embert ha‑
sonlóképpen szögezik a képre, majd a képet egy gyűj‑
teménybe, mint a biológiai osztályozás a rovart a táb‑
lára. Itt a terror az élettől, az élettel teli kontextustól 
és az individualitástól való megfosztásban realizálódik, 
és ahogy a rögzített egyedeket tartóssá/tartósítottá és 
egyben láthatóvá – közszemlére teszik. A  média ál‑
tal bemutatott emberi lények a tanulmányozás céljá‑
ból katalógusban tárolt és elrendezett rovarokhoz ha‑
sonlók.24 A bogárgyűjtemény‑metafora tükrében ki‑
jelenthető, hogy a Hajas‑féle neoavantgárd médiaant‑
ropológia kutatási területét insectariumként, a zooló‑
gián belül jelöli ki. A terrorszerű működési gyakorlat 
végső soron és alapjában véve dehumanizáló. A totális 
dekontextualizáció révén megvalósuló dehumanizáció 

„ideális” esetben maga a valódi konkretizáció, hiszen lé‑
nyegét tekintve az embert a figurális csere lehetőségé‑
től megfosztottan mutatja meg, önmagában, minden‑
fajta jelentésadás nélkül. Nem lényegtelen körülmény, 
hogy a rendőrség ugyanezt teszi, amikor letartóztatja 
az individuumot, elkülöníti és ellenőrzi. A  letartóz‑
tatott egyedek arcáról készített háromfázisú pillanat‑
felvételeket mintegy triptichon‑szerűen „szétterítik” 
a rendőrségi nyilvántartásokban, amiként a rovarokat 
tűzik fel és archiválják, szétterített szárnyakkal, a ro‑
varkatalógusokban. Ily módon nem csak a pszicho‑
lógia, az antropológia és más társadalomtudományok 
vizsgálhatják az emberi viselkedést az „őrizetbe vevő” 
média segítségével, hanem az államapparátus is.25 Az 
adminisztráció szempontjából fontos a mozdulatlan‑
ság, hiszen az azonosítás sokkal egyszerűbb és kön‑
nyebb a szubjektumról készült állókép segítségével. És 

valóban, a rendőrségi mediális antropológia az elkülö‑
nítésen és a tiszta prezentáción alapul, „a jelölő bősé‑
gének” kiiktatásával.26 Ily módon az Öndivatbemutató 
a Moszkva téren modellként viselkedő karaktertípuso‑
kat mutatja be ironikusan, ugyanakkor a tartóztat ige 
két olyan lehetőségét is elénk tárja, melyek különbö‑
ző igekötőkkel demonstrálhatók : feltartóztat (ahogy 
a filmesek megállítanak embereket a  felvétel kedvé‑
ért) és letartóztat, ahogy a rendőrség emeli ki a moz‑
gó városi tömegből a delikvenseket.

„Először is mozgófilm, amely nem mozog. Másodszor 
hangosfilm, amelynek a kétharmada süket. Mindehhez 
le van választva a világról : annyi az egész, hogy járóke‑
lők vannak megállítva a Moszkva téren, az első blokkban 
a szereplők állnak és mögöttük mozog a tér.”27

Így tehát az Öndivatbemutatónak kettős célja van : iro‑
nikusan reprezentálja, vagyis kisajátítja emberi allegó‑
riák technikai médiumokon keresztül zajló termelésé‑
nek terrorisztikus folyamatát, mely termelés párhuza‑
mos az államapparátusban történő archiválással és mo‑
dellképzéssel. Ez a negatív, kisajátító aspektusa a film‑
nek. Van‑e vajon olyan (pozitív ?) aspektusa, melynek 
révén megtörhetné, szubvertálhatná a fent említett ter‑
rorfolyamatot, a determinisztikus modellgyártást ? Ez 
utóbbit illetően Hajas szkeptikus, de mégis elmesél egy 
ambivalens, ugyanakkor jellemzően ironikus anekdo‑
tát az Öndivatbemutató forgatásáról. Hajas visszaem‑
lékezése szerint a forgatást, ahogy az akkor szokásban 
volt, hivatalos rendelkezés alapján a rendőrség bizto‑
sította. Ez egy hermetikusan zárt kört jelentett a for‑
gatás körül, melyen belülre illetéktelen nem léphetett 
be. Az amatőr szereplők persze abban az értelemben 
nem voltak amatőrök, vagyis „külsősök”, hogy előre 
megbeszélték velük, milyen irányból és hogyan köze‑
lítsenek a kamera felé, valamint hol álljanak meg, és 
hová nézzenek. Elméletileg tehát nem volt esély ar‑
ra, hogy baleset vagy „esemény” történjen, azzal a ki‑
vétellel, hogy a  filmforgatást esetleg hivatalosan be‑
tiltják, amire már volt példa a BBS történetében. Így 
a  hatalom egyszerre biztosította a  film „valóságtól” 
való érintetlenségét, vagyis a védettséget, ugyanakkor 
a totális kiszolgáltatottságot is jelentette. A forgatás 
ettől az elemi kiszolgáltatottságtól eltekintve „auto‑
nóm” volt, vagy más szóval „szuverén”, és így megva‑
lósítani látszott minden dokumentumfilm paradoxon‑
ját, vagyis azt, hogy a világ a dokumentumfilmekben 
is teátrális jelleget ölt, és kisebb‑nagyobb mértékben 
játékfilmmé válik. Ez a megrendezettség, tudjuk jól, 
egy változata annak a technikai körülménynek, mely 
a médiaapparátus természetében rejlik, és szimbolikus 
preformáltságot biztosít minden rögzített esemény‑
nek. Hajas ennek a preformáltságnak a hangsúlyozá‑
sa miatt engedi le a szereplők mögé a fekete drapéri‑
át, hogy látva lássék a film színházi természete. Egy 
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ponton azonban valaki, egy láthatatlan alak hirtelen 
áthalad a kamera előtt. A forgatás folytatódik, és Ha‑
jas később, a vágószobában egy fülsértő elektronikus 
zörejt ad itt a filmhez, hogy hangsúlyozza a véletlent, 
amit a maga részéről az interjúban kegyelemnek nevez. 
Ez a véletlen mozgás az emberek megállított képeivel 
állítható szembe, ahogy a kegyelem fogalmának val‑
lási töltete a rettegéssel várt ítélettel (lásd „ahogy Is‑
ten látja az embert”). A véletlen esemény misztifiká‑
lásában a régi bináris és hierarchikus oppozíciót lát‑
juk újraéledni : tartós és pillanatnyi, álló és mozgó, 
halál és élet, allegória és szimbólum, technikai médi‑
um és véletlen esemény, (kitömött) állati és (mozgó) 
emberi lény, rabság és szabadság. Egy egész politikai 
antropológia épül fel e bináris oppozíciók által meg‑
képzett alapzatra :

„Az ember annyi, amennyi éppen abban a pillanatban. 
Mert lehet, hogy ez a  pillanat olyan minőségi váltást 
hoz magával, ahonnan már nem tudsz visszahivatkoz‑
ni : a történetedre, a kontextusodra, a kapcsolataidra… 
szóval arra, ami körülvesz, ami magyarázhatna belőled 
valamit. Beállít most két pacák, és azt mondja : viszünk 
Kamcsatkába. És akkor Kamcsatkában miről kezdenél 
el magyarázni ? Kinek ? Meddig ?”28

Nem könnyű egy olyan avantgárd művész szövegei‑
ben fellelhető ellentmondásokon túljutni, mint ami‑
lyen Hajas. A technikai apparátusokon végzett kriti‑
kai gyakorlata a fentebb elemzett filmben és sok más 
művében a  dekontextualizáción mint a  különböző 
terrorapparátusok(ban/on) végzett ironikus kisajátí‑
táson alapul, de retorikája azokra a performanszaira 
emlékeztet, melyeken keresztül az autentikus, totális 
pillanatművészetet célozza meg, most már nem az iro‑
nikus, hanem a heroikus dekontextualizálás jegyében. 
Például bizonyos performanszaiban, melyeket a budd‑
hizmusnak a világról való leválásról szóló eszménye 
motivált, gyakran használt magnéziumot, mellyel 
egy‑egy pillanatra megvilágította magát.29 Felidézem 
egy születésmítoszát,30 mely fényt vet a performernek 
a totális dekontextualizáció iránti vágyára :

„Élénken emlékszem a  jelenetre, amikor merőn, szin‑
te fájdalmat okozóan néztem egy lámpa fényébe : végül 
megláttam az izzó szálat, és amikor az elvált a fénytömeg‑
től, abban a pillanatban leesett minden konkrétum.”31

A  performansz‑művészet végső céljáról alkotott ter‑
ror‑koncepció paradox módon mint esztétikai ide‑
ológia jellemezhető. Hajas eredetmítoszában az egy‑
kori gyermek terrorizálta önmaga vizuális érzékelé‑
sét az erőszakos elektromos fénnyel. Ez mint szélső‑
séges kísérlet akár az érzékelés teljes kioltásához is ve‑
zethetett volna, vagyis vaksághoz (amely persze a látás 
egy újabb mitikus történetét idézheti fel, mint belá‑
tás, lásd Ödipusz‑mítosz). De Hajas esetében nem 
a performer érzékszervének „csonkolása” (McLuhan) 
történt meg, vagy egy másik metaforával élve, az em‑
beri izzószál kiválása az életet jelentő fényburából, ha‑
nem a  lecke megértése, és egy eredetmítosz összera‑
kása, brikollázs formájában. Innentől ez a technikai 
montázs az elektromos izzószál és emberi „izzószál” át‑
fogó közös kontextusaként szolgál. Mindezek miatt, 
úgy vélem, esztétika ideológia szempontjából a Ha‑
jas‑féle performansz‑művészet nem szolgál radikáli‑
sabb megoldással, mint az Öndivatbemutató. A terror‑
nak mint abszolút leválásnak nem jön el az ideje, még 
a performanszban sem. Allegorikus leválások és túl‑
csorduló jelölők formájában szemléljük őket.

Müllner András a magyar neoavantgárd kutatója, azon 
belül Erdély Miklós munkáival foglalkozik behatóan. Társ‑
szerkesztője a Né/ma. Tanulmányok a magyar neoavantgárd 
köréből című tanulmánygyűjteménynek, és a Metropolis 
Erdély Miklós‑számának (az Erdély‑filmekről szóló 2006‑os 
szegedi konferencia anyaga), és az Enigma „Allegorikus 
impulzusok” című kettős számának. Médiumelméletekkel, 
a filozófiához és az irodalomhoz kapcsolódó médium‑ és 
kommunikáció‑ideológiákkal foglalkozik. 2007‑es kötete, 
A császár új ruhája, a hipertext gyakorlatával és elméletével 
kapcsolatos tanulmányokat foglal magába. Erdély Miklós 
Kollapszus.orv című neoavantgárd verseskötetéről készült 
könyv terjedelmű tanulmánya megjelenésre vár. 2007‑ig 
a Szegedi Tudományegyetem, majd az ELTE Média és 
Kommunikáció Tanszékének oktatója.
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mes kézműves, aki a film anyagával személyes 
és gyakorlati kapcsolatban van, és aki kívül áll 
a filmgyártás intézményi hierarchiáján. (A tanul‑
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