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A neoavantgárd bizonyosan nem egy csapásra ért véget, nem lehet egyetlen határozott 

vonallal elválasztani, hogy eddig tartott a neoavantgárd, innentől pedig a posztmodern 

kezdődik. Írásomnak az a fő kérdése, hogy milyen nyomokban él tovább a filmes 

neoavantgárd annak fő korszakát jelentő 1970-es éveket követően. Nem enciklopédikus 

jellegű vállalkozásról van szó, nemcsak a vállalkozás méretei miatt, de azért sem, mert nem 

gondolom célravezetőnek bizonyos filmpoétikai jellegzetességekre azon nyomban rásütni 

valamilyen stílusirányzat vagy művészeti mozgalom bélyegét. Sokkal inkább az érdekel, 

hogyan viszonyulnak a neoavantgárd tapasztalatához bizonyos filmalkotók a neoavantgárd 

művészet kontextusának szétesését követően. A kérdést két filmes példán, a neoavantgárdhoz 

kötődő alkotók későbbi munkáiból kinőtt, új érzékenységnek nevezett irányzat rövid 

vizsgálatán illetve a neoavantgárd teljes elmúlását követően, az ezredfordulón indult Igor és 

Ivan Buharov Kormányeltörésben című filmjének elemzésén át kívánom illusztrálni. 

A neoavantgárd és a posztmodern közti határvonal meghúzásával kapcsolatos három 

lehetséges szempontra fogok utalni a következőkben. A három különböző szempontból adódó 

állításokat nem kívánom egységes elméletté kovácsolni, inkább csak eszközként használom 

őket, amelyek mentén a filmeket vizsgálhatom. Az elsőként tárgyalandó megközelítés arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy a (neo)avantgárd lényegi jellemzője az új formák, új 

kifejezőeszközök állandó, megszállott keresése, így a neoavantgárd a modernitással együtt az 

újdonságba mint az autenticitás forrásába vetett hittel ér véget. Kukorelly Endre például a már 

meglévő formákat elvető formakeresésben, konkrétabban az autentikus megszólalást lehetővé 

tevő redukcióban látja az avantgárd fő tendenciáját.  Ez a redukció azonban szükségképpen 

vezet el a szélsőségekig, amin túl nincs hová menni tovább, újra kell gondolni a művészetet és 

fel kell adni a neoavantgárd premisszáit. Kukorelly szerint „az avantgárd a romantika 

töredékeiből épített Nagy Egészt, némiképp romantikus gesztusokkal, darabokra töri. Nem 

megszünteti, hanem lebontja… a nagy történet konstrukióját, (köz(hely))falait, és fokozatosan 

elérkezik odáig, hogy ’mindent’ közhelynek nyilvánítva lenullázza azt. A túlzottan is láthatót 

a láthatatlanig. 0 mint nagy elbeszélés.”
1
 Kukorelly szerint a magyar neoavantgárd az 

irodalomban az 1970-es évek közepén véget ért Mészöly Miklós Film és Erdély 
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Kollapszus.orv című csúcsteljesítményeivel, ami után a modernség folytathatatlanságának 

belátását tükröző irodalmi fordulat következett mindkettejük életművében, először ezek a 

művek prezentálják.
2
 Kukorelly csak az egyik (neo)avantgárd tendenciát látta meg a forma 

terén (vagyis ő maga is erősen redukálta a neoavantgárd fogalmát), ám attól még kétségkívül 

igaz általában a neoavantgárdra, ami annak egyik poétikai eljárására, a redukcióra, hogy 

előbb-utóbb folytathatatlanná válik, kimeríti a formabontásból eredő botrány lehetőségeit.  A 

neoavantgárd megújulási lehetőségei nem szükségszerűen tűnnek el, mintha egy elvben 

végtelen játéknak egyszer csak a végére érnénk, hanem maga a játék nem lesz érdekes többé. 

Müllner András a magyarországi akcióművészettel kapcsolatban figyelmeztet arra, hogy nem 

szabadulhatunk meg csak úgy a neoavantgárd művészettől, hogy rácsukjuk az 

intézményesített korszakhatár kapuját. „Ha azonban minden újra, minden eseményre, 

legfőképpen pedig magára a (neo)avantgárdra igaz az, hogy ’elavul, mert lényegéhez tartozik 

a megdöbbentés’ (kit érdekel – kérdezhetné valaki – ma már a nyílt színi hányás), úgy 

másfelől az is igaz, hogy a fent tárgyalt, Walter Benjamin-i értelemben vett nem-természetes, 

technikai és allegorikus szerkezete okán a neoavantgárd esemény szervetlen, üres és 

jelentésnélküli, ebből következően lezárhatatlan. E szervetlenség és nyitottság magát az 

értelmezést érinti, és arra nézve a helyes kontextus, a helyes határok (legyenek azok idő- vagy 

térbeliek) megtalálásának és helyreállításának lehetetlenségét hordozza magában.”
3
 A 

neoavantgárd művészet ezek szerint egyszerre merül ki gyorsan az újdonságban, a 

meghökkentésben rejlő botrány lecsengésével, viszont hatása újabb és újabb kontextusok 

meg/kitalálásával továbbél nemcsak az elméleti értelmezésben, de akár a neoavantgárdra 

reflektáló művészetben is. Ez a határok folyamatos újraalkotására figyelmeztető gondolat 

lehet a vezérfonala a Buharovok művészetéről szóló fejtegetésnek.  

A másik szempont a neoavantgárdot összekapcsolja a politikummal, az újbaloldali, 

establishment-ellenes mozgalmakkal, a radikális ideológiakritikával, így azok lecsengéséhez 

köti a neoavantgárd végét is. Az 1968-as nagy tüntetésekben, sztrájkokban kicsúcsosodó 

protesztmozgalmak szorosan annyiban fonódtak össze a neoavantgárddal, amennyiben az új 

társadalmi-politikai formák elképzeléséhez a fennálló ideológia radikális kritikájára és új 

művészeti-kommunikációs formák megalkotására, új nyelvek és új konceptek kitalálására volt 
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szükség. Az utópikus gondolkodás meggyengülésével, a részleges sikerekkel (a nők, 

homoszexuálisok, különböző etnikumokhoz tartozók, fogyatékkal élők egyenjogú polgárokká 

válása, vagy legalábbis elmozdulás afelé), ám a társadalom totális átalakítására irányuló 

politikai aktivitás kudarcával a neoavantgárd művészet törekvései is érvényüket vesztették. 

Erdély Miklós 1986-ban még Optimista előadást tartott a poszt-neoavantgárd művészetről, 

amelyben némi pesszimizmusának hangot adva a változtatás igényének kivesztéről és a 

képzelőerő kifáradásáról ír a politikai mozgások lecsendesülésével összefüggésben. „A 

zenekar elhallgatott, csak egyetlen halk tremoló hallatszik még – nevezzük így -, a poszt-

neoavantgárd elvékonyodó működése. Ez a halk tremoló azonban kétségessé teszi, hogy 

valóban vége van-e a zenedarabnak. A kudarc csak visszamenőleg látszik 

elkerülhetetlennek.”
4
 A poszt-neoavantgárdban tehát még lehetőséget lát a 68-as szellemiség 

fenntartására, újragondolására, ezért a poszt-neoavantgárd magatartás általa összefoglalt 

kilenc pontjából leglényegesebbnek a legirreálisabb alternatíva javaslásának kötelme látszik. 

A kilencvenes évekből nézve már a poszt-neoavantgárdhoz fűzött optimista remény is 

elveszett. Erhardt Miklós a film terén a következőképpen írja le visszamenőleg a változást: 

„Az avantgárd film a hetvenes évek második felében, a bázisát jelentő mozgalom kifáradása 

után felvette a kísérleti nevet. Befejezte a rombolást és építést, visszafordult egy alternatív 

nyelvi formához, amellyel a tömegkulturális konszenzuson való folyamatos kívül maradását is 

biztosította.”
5
 Erhardt úgy látja, hogy az avantgárd hátterét biztosító politikai mozgalom vége 

egyúttal az avantgárd szubkultúrájának széteséséhez is vezetett. Az avantgárdból kísérleti 

filmezés lett, immár az új ember, új társadalom ígéretét hordozó új vagyis inkább folyamatos 

változásban, megújulásban levő művészeti kommunikációs formák felfedezésének távoli 

ígérete nélkül, és lassan a galériák világába szorult. Erhardt azonban az új kommunikációs 

technológiák felfedezéséhez és elterjedéséhez az újfajta, globális-virtuális politikai 

csoportosulások létrejöttét és ezzel együtt a politikai természetű művészet feléledését társítja. 

„A virtualitás szintjén a nyolcvanas évek végétől kezdődően újra jelentkezik egyfajta 

társadalmi aktivitás, hol egy-egy kisebbség érdekeinek védelmében, hol a globális 

problémákra válaszolva.”
6
 

A harmadik tényező, ami mentén a neoavantgárd és posztmodern közti határvonalat 

vizsgálni lehet, az a művet létrehozó és a műben reprezentálódó szubjektivitás kérdése. Sz. 

Molnár Szilvia a posztmodern és neoavantgárd irodalmat összehasonlítva a szerzői 
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szubjektivitás különbségét abban jelöli meg, hogy „a posztmodern regény a szubjektumon túli 

szervezőelemeket a nyelvi emlékezetből meríti, míg a neoavantgárd szerzők jó része …. a 

történeti avantgárdoktól örökölt autoriter magatartással kezelik alkotásaikat.”
7
 Ha e 

tekintetben analógiát húzunk a fikciós filmművészetben zajló posztmodernizációval, akkor azt 

mondhatnánk  hogy míg a kulturális idézetek egész hordalékával dolgozó Godard (és a többi 

új hullámos) mindig erős szerzői gesztusokkal avatja sajátjává filmjeit, addig Tarantino 

posztmodern idézetkollázsai a populáris kultúra termékeiből kirakott szórakoztató játékok. Sz. 

Molnár Szilvia egészen a határvonal képzeletbeli meghúzásáig feszíti a szerzői szubjektum 

megjelenéséből adódó különbségeket. „Egy lehetséges korszakküszöb neoavantgárd és 

posztmodern korszak között ott rajzolódhatna ki […], ahol a kétfajta nyelvkritikai hozzáállás 

különbözik egymástól: a neoavantgárd elvesztettnek látja a szubjektum beszédpozícióját, a 

posztmodern elveszíthetőnek.”
8
 Dánél Mónika Sz. Molnár megfigyelését egy másik 

szemponttal egészíti ki.  Dánél a performanszbeli énben látja a neoavantgárd irodalom 

(művészet) sajátos szubjektivitását. David George-ra hivatkozva azt állítja, hogy a 

performanszban szerep és én együtt van jelen: a szerep eltakarja az ént, aki ugyanakkor ki is 

bukkan a szerep mögül.  „A performansz ily módon történő én-tételezése különbözik a 

posztmodern én-relativizálódástól”
9
 – írja Dánél, hiszen a performanszban szerep és én 

egymást feltételezi, vagyis az én szerep nélkül képtelen a megjelenésre, megszólalásra, 

ugyanakkor nem oldódik fel a szerepekben és küzd azért, hogy énként tételezhesse magát. 

   

 

 

A. Új érzékenység, transzavantgárd, új narrativitás 

Ha intézményi szempontból nézzük a határátlépéseket, akkor a magyar neoavantgárd 

műhelye, a Balázs Béla Stúdió a nyolcvanas években nem szűnt meg és jelentősége a magyar 

filmkultúrában nem is vált marginálissá, ám a legjelentősebb eredmények már nem a rövid 

formákhoz, a most már kísérleti filmnek nevezett csoporthoz, hanem az egészestés fikciós 

filmekhez kötődtek. Az új érzékenység az a stílusirányzat vagy filmes gondolkodásmód, 

amelyet a magyar filmkritika kitalált és a magyar filmtörténetírás kanonizált a 

neoavantgárdból a posztmodernbe való filmtörténeti átmenettel kapcsolatban. Az új 

érzékenység szerfelett problémás kategória, amelynek filmkritikai megalapozására – Bódy 
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egy cikke nyomán - a Filmvilágban egy kerekasztal-beszélgetés
10

 során valamint Szilágyi 

Ákos kapcsolódó esszéjében
11

 került sor. Ez az 1985-ben történt megalapozás hat filmet 

választott ki az addig elkészült egészestés fikciós alkotások közül, és azóta is ezt a hat filmet 

ismételgeti a filmtörténetírás új érzékenység címszó alatt.
12

 A filmtörténetírás bajban is van, 

hogy mivel tudja éppen ezt a hat filmet egyetlen kalap alá venni és hogyan is jellemezze ezt 

az új érzékenység nevű kalapot. Irányzatként, trendként jellemzi az új érzékenységet Pápai 

Zsolt. Azt írja, hogy az „új érzékenység nem stílusiskola, inkább változatos – éppen 

eklektikusságuknál fogva hasonlító-különböző – műveket összefogó trend”
13

, majd e trendet 

az esztétikai önfelszabadítás és a közvetlen élmény kifejezésének alkotói programjával 

azonosítja. Gelencsér Gábor az új érzékenységet filmtörténeti, játékfilmes irányzatnak nevezi, 

ami két-három év alatt lefutott, alig fél tucat filmet eredményezett, majd átadta helyét az új 

narrativitás irányzatának.
14

 Kovács András Bálint viszont új narrativitásnak nevezi az 1979 és 

1984 közti időszak hagyományos történetmesélő formákkal szembeforduló alkotásait, és négy 

filmet emel ki, amely a főként a BBS-ben zajló kísérleteket jellemző transzavantgárdot a 

széles nyilvánosság elé hozza (Jeles: Álombrigád, Angyali üdvözlet, Bódy: Kutya éji dala, 

Tarr: Őszi almanach).
15

 Kovács felosztása pontosabb, mint az új érzékenység közös kalapja, 

mivel pontosabban reagál arra a különbségre, ami a BBS uszályában, a formával kapcsolatban 

teljesen szabadon készült illetve a mégoly szabad, de mégiscsak nagyjátékfilmes Társulás 

Stúdió keretei között, moziforgalmazásra szánt nagyjátékfilmek között feszül.  

Ha ugyanis megvizsgáljuk az új érzékenység címszó alá sorolt hat filmet, többféle, 

lényegileg eltérő törekvést tapasztalunk. Az Eszkimó asszony fázik felfokozva és eltúlozva 

rájátszik a hagyományos elbeszélőmódra, konkrétabban fogalmazva az elbeszélés terén a 

melodráma műfajának öntudatos, camp visszavétele tapasztalható,
16

 amelyet a szereplőkben 

és a cselekményvilágban világosan érzékelhető közvetlen személyesség formál lázadóan 
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szabálytalanra. Az Őszi almanach esetében a kamaradráma a fassbinderi variációs elv (A 

vendégmunkás) szerinti újrafogalmazása történik a szintén fassbinderi jellegű teatralitás 

stiláris hatása alatt (Querelle) mindenfajta közvetlenül személyes szerzői beavatkozás és 

jelenlét nélkül. A Kutya éji dala Bódy korábbi elvont cselekményszerkezeteit és 

karakteralkotását viszi tovább úgy, hogy némileg fellazítja a korábbi nagyjátékfilmek szigorú 

és világos struktúráját, és saját maga, valamint az őt körbevevő szubkultúra beemelésével 

személyessé teszi azt. Bódynál ugyanakkor mindenféle porhintés (különféle filmtechnikák 

keverése, önálló koncertbetétek, amatőrfilmes betétek stb) ellenére, amivel eltakarja a 

struktúrát, egy rendkívül végiggondolt motívumrendszer és filmnyelvi kifejezésrendszer 

működik. A BBS-ben készült három „új érzékeny” film esetében sem történetmesélésről, sem 

világos jelölőrendszerről nem vagy csak nyomaiban beszélhetünk. Az Ex-kódexben 

kibontakozik valamiféle allegorikus történet, de a narratív építkezéssel lényegében 

egyenrangú az egyes jelenetek performansz jellegű előadásmódja. A szerzőt körbevevő 

művészeti szubkultúra alakjainak megjelenése és eltúlzottan teátrális, önreflexív, gesztusokra 

kihegyezett játéka vezeti nagyban a nézői figyelmet, ami mellett a rejtélyekkel teli, ám 

irracionális, fragmentált és egyedül allegorikus értelemben koherens történet izgalma háttérbe 

szorul. A Pronuma bolyok története – mint Erdélyi Z. Ágnes megjegyezte – egymással 

tökéletesen felcserélhető jelenetek sorából áll, amelyekben az esemény, a történés a 

hangsúlyos nem az események történetté való összefűzése. A Jégkrémbalett egy 

képzőművész-zenész csapat performanszainak és performanszjellegű koncertfelvételeinek-

videoklipjeinek sorából áll, amelybe csupán parodisztikusan lép be az elbeszélés szelleme egy 

bizonyos levél bűnügyi izgalmakkal terhelt útjának alakjában, vagyis az alkotócsapat tréfát űz 

a sztori után vágyakozó néző történetalkotó sémáiból, de végül semmilyen történetet nem 

mesél el. A hat filmből az első három az új narrativitás kategóriájával többé-kevésbé leírható, 

míg az utóbbi hármat semmiképpen sem. Az 1982-84 közötti időszakból feltétlenül a filmek 

közé kellene vennünk „érzékenysége”, az elbeszélés sokhangúsága, töredezettsége és 

teatralitása okán Jeles András Álombrigádját. Ugyanakkor nem világos, hogy miért kellene a 

pár évvel későbbi BBS-filmeket, így a Lenzet, A lakatlan embert, a Szárnyas ügynököt és a 

Paramichát élesen leválasztanunk az „új érzékenységről”, és az „új narrativitás” jelzőt 

alkalmaznunk rá, ahogyan Gelencsér teszi
17

. A filmtörténetírás elhatárolási és kategorizálási 

szenvedélye lehet csupán a magyarázat a nyolcvanas évek magyar fikciós filmjében 

érzékelhető trendek széttöredezésére. Ha már csoportokat kívánunk alkotni, akkor az új 
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narrativitás jelzőt alkalmazhatnánk az új narratív stratégiákat alkalmazó filmekre, ha viszont 

tágabban próbáljuk meghatározni az új érzékenységet és nem szűkítjük le hat szorosan 

semmiképp össze nem tartozó filmre, akkor általában a performatív fikcionalitás jelzővel 

illethetnénk a magyar film nyolcvanas évekbeli törekvéseit. Az ilyen formában általában vett 

„új érzékenység” egyrészt a neoavantgárd film hűvös, tárgyias, objektív mediális kísérleteire, 

másrészt a konzervativizálódó magyar és európai művészfilmre adott esztétikai válasz, amit 

röviden a szubjektivitás fikciós filmbe történő erőteljes visszaviteleként foglalhatunk össze.  

Szilágyi Ákos az új érzékenységben a szubjektivitás felerősödését a modernitás 

tapasztalatával, a széthullással, a kultúra széttöredezésével hozza összefüggésbe. Magyarázata 

szerint a puszta egzisztenciaként értett én marad az egyetlen elv, ami a törmelékeket saját 

hangsúlyozottan szubjektív érzékenysége mentén összerendezheti. Kérdés, hogy mennyiben 

más ez a modernitás, mint a 60-as évekbeli, miért érzékeli a 80-as évekbeli modern én 

töredékesebben a világot, mint a 60-as évekbeli? Szilágyi nem veti fel ezt a kérdést, így nem 

is ad rá választ. A 60-as évek modernista magyar filmjéhez képest a szubjektivitás új 

formájáról (formáiról) van ugyanakkor szó. Az önéletrajziság a magyar új hullám – 

elsősorban Szabó István – filmjeiben a lineáris történetmesélés megbontásával, álmok és 

emlékképek, továbbá lírai etűdök mint szubjektív benyomások, fantáziaképek asszociatív 

jellegű beiktatásával, valamint a főhős narrátorrá előléptetésével valósult meg. Gelencsér 

Gábor rámutat arra a kettősségre, hogy Szabó filmjeiben „a lírai-önéletrajzi alapállás egy 

nemzedék kollektív élményéről […] beszél.”
18

 A 60-as évek magyar reformszelleme, a 

felülről sugalmazott ideológia, az ország elzártsága miatti viszonylagos kulturális 

homogenitás és pluralista értékvilágok hiánya következtében elfedte a modernitás alapvető 

töredezettségélményét. „A kettős hatalom, tehát a kulturális emancipáció és az elnyomás 

lényege abban állott, hogy hosszú évtizedeken át lehetetlenné vált ugyanannak a rendszerein a 

keretein belül egy másik társadalomról való fantáziálás is. Eltérő kulturális normák szerint 

működő, összeegyeztethetetlen normák szerinti világok, hálózattá szerveződő független 

szubkultúrák nem léteztek, s nem is nagyon létezhettek. Eközben a kulturálisan homogénnek 

tűnő felszín alatt ott voltak a párhuzamos történetek, a feloldhatatlan különbségek pedig annál 

tovább megmaradtak, minél tovább maradtak rejtve, elnémítva.”
19

 – írja György Péter. A 60-

as évekbeli magyar nagyjátékfilmgyártás, benne Szabó István generációs filmjei a szocialista 

humanizmus kulturális homogenizációjának megfelelő én-kép megalkotásában segédkezett. 
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Az új hullám Szabó-féle vonulata, a személyes élmények nemzedéki felnövekvés-

történetekké általánosítása a 70-es évek végére a társadalom és a világ fragmentálódása 

nyomán nem volt tovább tartható. „Míg a rendszer fénykorában a zárt kulturális térben élők 

számára a szocialista humanizmus otthonossága kifejezetten vonzó érték volt, addig a 

nyolcvanas évekre már túl sok, ellenőrizhetetlenül sok információ áramlott be az országba, s a 

marxizmusban sem hitt többé senki”
20

 – írja György Péter. A kulturális homogenizáció 

széttöredezésével és a marxizmus egységesítő ideológiájának hitelvesztésével a 70-es évek 

végére, 80-as évek elejére a modernitás nagy elbeszéléseinek halála Magyarországon is 

érzékelhetővé vált. A hivatalos, félhivatalos politikai ideológia, az emberarcú szocializmus és 

a gazdasági reform értelmüket vesztették, a nyugatról beáramló kulturális hatások és 

életformamodellek a paternalista állammal szembenálló vagy inkább annak kulturális 

hatóságán kívülálló szubkultúrákat és individuális életformákat hívtak életre. Az újfajta 

személyesség tehát a kádári univerzalista, homogenizált kultúra széthullásának és új, 

partikuláris kulturális és életvezetési gyakorlatok tapasztalatából született. 

A magyarországi neoavantgárd már a 60-as évek végétől megtörte a kulturális 

homogenizációt, ám a filmben a szemiotika tudományos módszere által diktált filmnyelvi 

kísérletezés még nem veti felszínre a normáktól gyökeresen különböző személyes és 

kulturális mintázatot. A filmes kísérletekben eltűnt a szerző szubjektivitása, objektivista-

tudományos szemléletmód érvényesült, amelyet a modern újbaloldali gondolkodásmód 

hitelesített. A radikálisan különböző lét- és világfelfogás a 70-es évek végéig csak 

szórványosan, a performerek-színházcsinálók BBS-filmjeiben, Najmányi A császár üzenete 

(1976) és Hajas Öndivatbemutató (1976) című alkotásaiban jelent meg. Hegyi Loránd 

művészettörténeti periodizációjában a hetvenes évek első felét pluralista korszakként írja le, 

amelyben „a kollektív cselekvés és gyakorlati változtatás programjai lassan átadják helyüket 

az analízis hűvös, ’kvázi tudományos’, neutrális és személytelenül objektivista 

felfogásának.”
21

 Hegyi szerint a hetvenes évek közepén ezzel szemben „egy alapvetően 

szubjektivista, Én-központú, neoromantikus művészeti attitűd kezd kibontakozni”, amelynek 

értelmében a „művész nem a társadalmi gyakorlat és a tudati struktúrák megváltoztatására 

törekszik, hanem a ’kulturális metafora’ megszemélyesítésére.”
22

 A folyamatot összefoglalva, 

„a kollektív-aktivista nyitott médiumok fokozatosan szubjektivizálódnak, a redukcionista 

műmodell helyébe a személyes létélményt a kultúrtörténeti utalásokkal kitágító eklektikus 
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műmodell lép.”
23

 A változás a magyar filmben valamivel később ment végbe, bár kétségtelen, 

hogy Najmányi és Hajas fenti művei ebbe az irányba mutattak. A Hegyi által említett Én-

központú művészet, a szubjektivizálódás a filmben csak a nyolcvanas évek elején indult meg, 

amikor a magyar társadalom egy, a nyugati szellemi-kulturális történéseket szorosan követő 

művész-értelmiségi része számára a világ posztmodernizálódása (még ha nem is így nevezték 

akkoriban) ismertté és/vagy megéltté vált. A személyesség politikai jelentősége többé már  

nem abban érhető tetten, hogy az univerzalitás nevében alkot új nyelvet, „a társadalmi 

gyakorlat és a tudati struktúrák megváltoztatására” törekszik, hanem abban, hogy a személyes 

jelenléttel vagy az elbeszélés személyességével kérlelhetetlenül szembesít alternatív 

életformákkal (Jégkrémbalett, Pronuma bolyok története, Napló), társadalmi és 

léthazugságokkal (Álombrigád), kollektív szorongásokkal és elfojtásokkal (Tavaszi kivégzés), 

történelmi tabukkal (Verzió, Kutya éji dala), ami ha nem is a modernizmus univerzalista 

értelmében, de mégiscsak politikai gesztusként is értelmezhető. 

A politikai kitérő után visszatérhetünk a szubjektivitás kérdéséhez, hogy miben is jut 

kifejezésre az újfajta éntapasztalat. Szilágyi szerint „[a]z ’én’ történetként elevenedik meg, 

tárgyiasan elbeszéli, elmeséli magát.”
24

 Vitatható azonban, hogy a történet volna az a 

szervezőelv, ami mentén az én kinyilvánítja magát. Bár a Lenznek van elmesélhető története, 

mégsem a történet alapján azonosítható az „én”, vagy nevezzük inkább szubjektivitásnak, 

hanem a szerep felől. A Pronuma bolyok és - Szirtes mellett mások filmjeit is felhozva 

példaként - a Jégkrémbalett, az Ex-kódex egyértelműen mellőzi a koherens történetet, egymás 

mellett álló jelenetek sorára bomlik, amelyek között csak a játszók azonossága teremt 

kapcsolatot. A néző nem tud térben-időben és ok-okozatilag világos történetet összeállítani a 

Pronuma bolyok jelenetsorából, ami miatt új narrativitás helyett ez esetben disznarrációról 

beszélhetünk (A teljes címet, hogy Pronuma bolyok története, erős iróniának érzem.) 

A jelenetek sorára sokkal helyesebb volna a színház, általánosabban fogalmazva a 

teatralitás, még általánosabban a performativitás felől megközelíteni. Az új érzékenység 

körébe sorolt filmek egy része performatív gesztusok sorából áll, amelyben maguk a szerzők 

és művésztársaik lépnek fel és különböző szerepekbe bújva nyilvánítják ki magukat. S még 

azok a filmek is, amelyekben több-kevésbé követhetően kibomlik egy koherens történet (Őszi 

almanach, Kutya éji dala, Eszkimó asszony fázik), a narratív mozgást performansz-jellegű, 

gyakran koncerteseményt mutató jelenetekkel akasztják meg. Az „én” tehát nem elmeséli 

magát különféle hagyományos narratív formákat felhasználva, mint Szilágyi állítja, hanem 
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eljátssza, kijátssza magát, szerepeket ölt magára, amelyek körbeírják őt, kifejeznek valamit 

sajátos egzisztenciájából. Balassa Péterrel érthetünk egyet, aki az új érzékenységről rendezett 

kerekasztal-beszélgetésen új színháziasságról beszélt, a színpadi miliőt tartotta elsődlegesnek, 

amelyben megjelenik valamiféle erősen médiumtudatos, a médiumhoz való viszonyt is 

tematizáló elbeszélés.
25

  

A színpadiasság oka az alkotók szubjektivitásra való igénye, az „én” újfajta 

önkifejezésének megteremtése. Ha elveszett a modern magyar film idején még 

konstruálhatónak tűnő egységélmény és őszintének tűnt egy első személyű, a szerzői énnel 

azonosítható narrátor felléptetése, akkor a 70-80-as évek fordulójának e téren kevésbé naiv 

művészei számára már csak eljátszott szerepek sokasága tűnhetett őszintének. Gondoljunk 

csak a Kutya éji dala főhősére, a Bódy által alakított álpapra-ügynökre, akinek alakjában a 

művész kijátszhatta saját személyiségének és társadalmi szerepeinek sokszoros rétegzettségét! 

S itt hivatkozhatunk ismét Dánél megállapítására, miszerint a neoavantgárdban a performansz 

teszi lehetővé, hogy az én megjelenjen a szerep mögött, míg a posztmodernben az én teljesen 

elvész. „A performansz kétértelműsége, a karnevál ambivalenciája olyan köztességet, 

küszöbhelyzetet teremt, amely meghatározó vonása a neoavantgárd poétikának is. […] 

Akárcsak a karneválban, ezekben a szövegekben megszüntetődik a nyelvhasználatok közötti 

hierarchia, decentralizált nyelvek karnevalizációja jön létre, közöttiségek kölcsönösen 

megtartó szórakoztató (entertain) jellege.”
26

 A filmalkotók és szubkultúrájuk tagjai úgy 

jelennek meg a filmekben, hogy egyszerre játszanak egy játékosan, camp módra 

(túl)hangsúlyozott szerepet és tűnik át a szerepen saját jelenlétük. A performansz kettőssége, 

kétértelműsége ez, mint Dánél rámutat, a neoavantgárd jellegzetes magatartása az én szerepek 

közti felmutatására.  

A performansz karneváliságából eredő nyelvi decentralizáció hatja át a Kutya éji 

dalától és Jégkrémbalettől a Pronuma bolyokon át a Lenzig és A lakatlan emberig a poszt-

neoavantgárd filmes gyakorlatot is. Egyetlen példaként nézzük meg részletesebben is a 

szerepjátszás és karneváli stíluskeveredés összefüggését a Kutya éji dalában! A karneváli 

nyelvhasználatot Bódy nyíltan összefüggésbe hozza a homogénnek tekintett kultúra akkor 

már egyre nyilvánvalóbb feltöredezésével. A szerző már korábbi nagyjátékfilmjeiben is egy 

adott korszakban, történelmi helyzetben követhető eltérő életstratégiákat, sorsválasztásokat 

vetett fel világtérképére, amelyeket - az Amerikai anzix esetében konkrét múltbéli példákat, a 
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Psychében költői archetípusokat - rögvest absztrahált és univerzalizált. Bár meglehet, Bódy 

még a Kutya éji dalában is törekedett valamiféle univerzalizációra a különböző 

embertípusokkal kapcsolatban, mából nézve sokkal kifejezőbb a Kádár-rendszerre jellemző 

társadalmi gyakorlatok karneváli módon ábrázolt együttélése a tradicionális életforma 

maradványait élő falusi öregemberektől, a kommunizmus eljövetelében hívő egykori 

pártfunkcionáriuson és a szocialista emberképet komolyan vevő, tudományos kísérleteket 

folytató katonatiszten át a new age kozmikus egységélményét munkájában és művészeti 

praxisában gyakorló csillagász-zenészig és a szabadságot, szenvedélyeket, élményeket kereső 

kezdő énekesnőig. A különféle párhuzamosan egymás mellett létező, egymással 

párbeszédben, kölcsönhatásban mégsem álló életformákkal és világlátással megáldott-

megvert karakterek világosan reflektál a Kádár-rendszer kulturális homogenizációjának 

mélyén meghúzódó, hivatalosan elfedett, elhallgatott súlyos törésekre, amiről György Péter ír. 

E kulturális kavalkád elmesélhetőségét és megérzékíthetőségét a hangvételek (biblikus, 

szociologikus, kamaradrámai, mesei, tudományos-fantasztikus stb.), a képi világok és a filmes 

technikák (35 mm-es, szuper 8-as, videó, tévéfelvétel) sokasága biztosítja. „Egyrészt tehát a 

nyelvek karneváli forgataga a jellemző, másrészt az én szerepeket öltve, de színre lép e 

szövegek színterén”
27

 – írja Dánél. Bódy többféle szerepet játszó megjelenése a film 

főhőseként a különböző kulturális gyakorlatok közötti átjárást biztosítja. Nem modernista 

értelemben vett tudatfilmről beszélünk, mint amilyen a Nyolc és fél, amelyben egymástól 

gyökeresen eltérő, egymással mégis jól megférő életvilágok keverednek a szerző-főhős 

tudatában, s ahol a szerző énjének feltárása, a tudaton és tudattalanon át az én mélyére leásás, 

a hagymaszerűen ráterülő rétegek lehántása a cél. A Kutya éji dalában a szerzői én a 

katolicizmustól a kommunizmuson át a modern művészetig a különféle megváltó 

gyakorlatokat (ön)kritizáló  hamis megváltó szerepkörében, tehát egy hangsúlyozott és 

álságos szerepben „játszik bele” a különböző életvilágok praxisaiba anélkül, hogy tudatában, 

kifeszített egzisztenciájában megpróbálni átfogni ezeket a széteső világokat. 

Összefoglalva, az új érzékenységnek nevezett filmtörténeti kategória nem fedi 

pontosan a korabeli filmek sokszínűségét. Míg az Eszkimó asszony fázik jól beilleszthető a 

kortárs posztmodern játékfilm műfajokkal és (nemi) identitásokkal való önreflexív, önironikus 

kísérletezésének áramlatába és mellőzi a neoavantgárd tapasztalatát. Az Őszi almanach is a 

posztmodernizálódó európai film teátrális törekvéseihez (Fassbinder: Querelle) áll közel 

anélkül, hogy bármiben is építene a neoavantgárd előzményekre. Az Álombrigád, és a Kutya 
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éji dala, a Lenz ellenben a narrativitás új formáit kutatja, amelyben a nemhagyományos ok-

okozati és tér-időbeli kapcsolások fellazítják a klasszikus történetmesélés szabályait, a 

neoavantgárd karneváli és performanszjellege újfajta szerzői szubjektivitást eredményez, a 

neoavantgárd mediális kísérletei pedig vizuálisan és akusztikusan biztosítanak önreflexivitást 

és további értelmezési rétegeket az alkotásnak. A Pronuma bolyok, az Ex-kódex és a 

Jégkrémbalett a filmművészet posztmodernizációjában a neoavantgárdhoz áll közelebb, 

leginkább a Kovács által is használt, a képzőművészetből eredő transzavantgárd kategóriával 

írható le, amennyiben a neoavantgárd performanszművészetét és mediális kísérleteit építi be 

egy, a történetmesélést nélkülöző vagy háttérbe szorító, a performativitásra, a kamera előtti 

személyes jelenlétre épülő, karneváli jellegű filmalkotásba. Az viszont kétségtelen, hogy 

bármilyen különböző mértékben rugaszkodtak is el ezek az egy kalap alá vett alkotások, 

nagyrészük valóban a neoavantgárdból merített lendületet és inspirációt. 

 

3. Utópia a romokon. Igor és Ivan Buharov filmjei  

 

A neoavantgárddal kapcsolatban korábban kijelentettük, hogy eltűnt az éltető közeg, 

megszűntek azok a közös politikai-esztétikai elvek, amelyek a neoavantgárdot annak idején 

mozgalommá tették. Ha a nyolcvanas években az új narrativitás és a transzavantgárd film még 

tovább is vitte a neoavantgárd attitűdjét és nyelvkritikai törekvéseit, a kilencvenes évek 

közepére-végére mindkét irányzat utóhatásai is lecsengtek. A kilencvenes évek végén színre 

lépő egy új generáció már sokkal inkább a ’80-as évek hollywoodi és ’90-es évek fikciós 

narratív művészfilmjén nevelkedett, mint a neoavantgárdon.
28

 A pályára lépő filmkészítők 

érdeklődése egyértelműen a fikciós narratív formák, vagyis a kis- és nagyjátékfilmek felé 

fordult, így a kísérletezés is elsősorban a narratív és azon belül gyakran a hollywoodi műfaji 

formákkal történő játékot jelentette. Az új nemzedék tagjai között azonban van egy markáns 

alkotócsoport, amely egy darabig a mozis intézményrendszeren belül mégis továbbvitte a 

neoavantgárd eszméit. Ez a csoport az Igor és Ivan Buharov művésznéven alkotó páros, 

valamint az egy-két mű erejéig a hozzájuk társuló művészek alkotta formációk
29

. A 

következőkben azt vizsgálom, mit mentett át a neoavantgárdból a kortárs filmbe ez a kétfős 

mag körül folyton újrarendező alkotócsapat.  

Mielőtt a filmekről beszélnénk, vizsgáljuk meg azokat a rendszerváltás utáni magyar 

filmkultúrában meglevő intézményes tényezőket, amelyek a neoavantgárd szellemét 
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továbbvivő alkotócsapat megjelenését és elismerését segítették. Az első számú intézményes 

feltétel a kísérleti filmet támogató alapítványok megléte volt. A Magyar Mozgókép 

Közalapítvány és azon belül a 4K szakkollégium létrejöttével megszületett a kísérleti film és a 

kisjátékfilm specializált támogatása. A kísérletezés dotációja nem korlátozódott a 4K 

szakkollégiumra. Amikor a Buharovok a 40 Labor formációban nagyjátékfilmeket kezdtek el 

készíteni, az MMK szerény, ám a szuper 8-as technikához elegendő összeggel támogatta 

terveiket. Az MMK-ban nem kizárólag a tankönyvekben lefektetett minták szerint kidolgozott 

forgatókönyvek jelentették a támogatás megítélésének alapját, hanem a 4K és a játékfilmes 

szakkollégiumok tagjai a kísérletező művészetet is támogatták. Emellett az MMK és azon 

belül a 4K tagjai felismerték azt is, hogy az egyes filmtervek mellett a producereknek szabad 

kezet adva szükség van műhelytámogatásra is, így négy, rövid formákra és kezdő alkotókra 

szakosodott filmes műhely is intézményes támogatásban részesítettek: a fősodoron kívüli 

alkotók hagyományos műhelyeiként BBS és a MAFSZ valamint a kilencvenes évek elején 

alakult Inforg és a Duna Műhely részesült változó mértékű műhelytámogatásban.   

A második számú intézményes feltétel tehát a gyártó műhelyek megléte.  Ez a négy kis 

műhely tette lehetővé a 90-es években a kísérleti filmezés továbbélését a galériák világán 

kívül, a film hagyományos intézményi mezőjében. A neoavantgárd film magyar műhelye a 

Balázs Béla Stúdió volt, ám a stúdió a 80-as évek végétől folyamatosan védekező pozícióba 

került és esztétikailag nem hozott rendszerszerű, generációs megújulást. A 90-es években 

ugyan a BBS továbbra is fontos szerepet töltött be a rövid műfajokban, azonban a 

meghatározó műfajjá a kisjátékfilm vált és a kísérleti film, vagyis a célzott mediális 

kísérletezés egyre inkább háttérbe szorult. A kísérletezést, a nemnarratív vagy „nem úgy” 

narratív filmkészítést a BBS mellett legerősebben a Duna Műhely támogatta. Durst György, a 

BBS egykori vezetőségi tagja, a neoavantgárdot személyében továbbvivő producer karolta fel 

az első filmjeiket még amatőr módon, saját pénzükből finanszírozó Buharovokat is. A 

programban (1998), az első nagyjátékfilmben támogatta először a Duna Műhely az 

alkotócsapatot, és onnantól kezdve a Kormányeltörésben című filmig producerként, 

koproducerként végigkísérte a páros munkáit.  

A harmadik intézményes tényezőként a bemutatóhelyek, vagyis a különböző független 

és amatőrfilmes filmfesztiválok, valamint az eleven, fiatalok tömegeit vonzó artmozi-hálózat 

virágzása sorolható.  A fesztiválok közül kiemelkedik a Mediawave Fényírók Fesztiválja, 

amely a 90-es években a nemzetközi kísérleti film legfontosabb magyarországi bemutatóhelye 

volt, valamint a Budapesti és Országos Független Filmszemle, amely pedig a fősodron kívüli 

magyar film szakma által figyelemmel kísért bemutatkozási fóruma. A Buharovok a 



neoavantgárd szellemében forgatott olcsó kisfilmjeikkel 1994-től kezdve jelen voltak a 

magyarországi fesztiváléletben és 1996-tól díjakat is nyertek munkáikra, ami elősegítette az 

együttműködés kialakulását
30

. A fesztiválokon bemutatott nagyjátékfilmek később az artmozi-

hálózatba is bekerültek részben egyszeri vetítéseken
31

, részben rendes moziforgalmazás 

keretében (A másik ember iránti féltés diadala és a Lassú tükör című nagyjátékfilmeket, sőt, 

A múlt nélküli ember kísérőfilmjeként 2003-ban még a Hotel Tubut is forgalmazták 

moziban). Bár ezek a filmek nyilvánvalóan nem hozhattak jelentős nézőszámot, ez a szűk 

körű moziforgalmazás is meg tudta teremteni a hazai filmkultúrában az alkotók és műveik 

ismertségét és elismertségét. 

A negyedik intézményes tényező a kritika volt. A Filmvilág című folyóirat a 90-es 

évek végétől kritikai fórumot biztosított a filmekkel jelentkező új generáció számára. 

Grunwalsky Ferenc Három szputnyikok című 1998-as írásában
32

 méltatta – Hajdu Szabolcs és 

Mispál Attila mellett - a Buharovokat, ami egy csapásra hírnevet biztosított nekik a 

filmszakmában. Grunwalsky Ferenc tudatosan állt ki a fiatalok mellett, amikor azt írta. 

Grunwalsky később is megmaradt a fiatal generáció támogatójának, ő hozta össze a fiatal 

filmkészítőket és a fiatal kritikusokat Szájtépés filmszakadásig elnevezésű 

programsorozatával (1999, 2000, 2001), hogy az új filmes generáció hasonló érzékenységű 

kritikusoktól kapjon támogatást. Grunwalsky informális támogatása sokat jelentett abban, 

hogy a 40 Labor második és harmadik nagyjátékfilmjeire már közvetlen támogatást kapott az 

MMK-tól. A kritikai figyelem és a moziforgalmazás egymást erősítették abban a folyamatban, 

ahogy a Buharovok megvetették lábukat a filmes mezőben.  

A kísérleti film mozis mezőben való túlélése ideiglenes volt csupán. 2010-ben, a 

kormányváltást követően az új kultúrpolitika előbb megvonta az MMK-tól a támogatást, majd 

megszüntette azt. A filmes támogatási rendszer összeomlása 2010-ben a magyar filmkészítés 

ideiglenes leállásához, a művészfilmes forgalmazási támogatások elzárásához és az artmozi-

hálózat elsorvasztásához vezetett. A 2011-ben létrejött új rendszer sem tudta orvosolni a 

problémákat. A kísérleti film finanszírozása megoldatlan maradt az új filmtámogatási 

rendszeren belül. A nagyjátékfilmeket támogató Nemzeti Filmalap történetmesélő filmek 

precízen megírt forgatókönyvei alapján nyújt támogatást, amelynek Buharovok korábbi 

nagyjátékfilmjei nem felelnek meg. Az artfilm-hálózat szétverésével az esetlegesen elkészülő 
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új filmeknek sem maradt mozis bemutatási helye. A Buharovok számára elkerülhetetlen 

maradt a kísérleti film 80-as évektől megfigyelhető útja a nemzetközi porondon, jelesül az, 

hogy a kortárs galériák adtak-adnak otthont a még a narratív művészfilm kategóriájába sem 

beszuszakolható filmalkotásoknak. A 2011-ben bemutatott Kormányeltörés jelzi, hogy a 

Buharovok megindultak ezen az úton. Bár a filmet már korábban elkezdték készíteni és 

támogatást is kaptak rá, a befejezéshez a lendületet a 8. Manifestára kapott meghívás és a 

Ludwig Múzeumtól a további szükséges pénz adta meg. Az ottani bemutató után számos 

galériába meghívták a filmet, s volt, ahol többcsatornás installációként prezentálták
33

. A 

galériák mellett a másik lehetséges út az alkotópáros előtt, hogy hagyományos történeteket 

mesélnek jól megírt forgatókönyvek alapján, és így beleférnek a Nemzeti Filmalap és a 

külföldi játékfilmes támogatói intézmények feltételrendszerébe.
34

 

A rendszerváltás utáni filmes intézményi mező tehát egészen 2010-ig lehetővé tette 

egy kísérletező életmű felépülését. Kérdés azonban, hogy milyen értelemben beszélhetünk 

neoavantgárd filmekről a Buharovok esetében. Vajon az a határtalanság, amiről Müllner 

András írt a (neo)avantgárd kapcsán, vonatkoztatható-e a Buharovok munkáira is? Vagyis a 

neoavantgárd kontextusának felbomlása ellenére a magyar neoavantgárd művészet törekvései 

és tapasztalata újraértelmeződnek-e a praxisban, konkrétan a Buharovok művészetében? A 

művek poétikai megformáltságát megelőzően is már szembeötlő a művészi magatartás 

hasonlósága a magyar neoavantgárd alkotóihoz, akik tudatosan átlépték a művészeti 

határokat. A Buharovok sem kizárólagosan filmkészítők, hanem képzőművészek és zenészek 

is egyúttal. Ivan Buharov a Pop Ivan nevű csapat basszusgitárosa és festő, Igor Buharov a 

Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán végzett, jelenleg ott doktorandusz. Ez az alkotói 

életpályában kifejeződő összművészeti törekvés a filmjeik bizonyos vonásaiban is jelentkezik. 

Az általuk készített zenének közel egyenrangú szerepe van a képekkel, hiszen gyakran nem is 

beszélnek a szereplők filmjeikben, s ha igen, akkor is számos szekvencia mellőzi a dialógust 

és a diegetikus zörejezést. A képzőművészeti érzékenység a szuper 8-as technikában rejlő 

színvilág kiaknázásában, a tárgyi elemek önálló formaként, textúraként történő 

hangsúlyozásában, valamint egyes jelenetek performanszszerűségében érhető tetten. A másik 

erőteljes és nyílt kapcsolódás a magyar neoavantgárdhoz a vajdasági magyar művészethez, 

amelynek meghatározó alkotói személyesen vagy műveik formájában megjelennek 
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Buharovok filmjeiben. 2009-ben Promenade címen készítettek portréfilmet Király Ernő 

vajdasági zeneszerzőről, 2011-ben pedig Ladik Katalin performerről (Ladik Katalin portré 

címen). 2012-ben Szilágyi Kornél hangjátékot rendezett Ladik Katalin művéből Élhetek az 

arcodon?- Bevezetés Ladik Katalin magánmitológiájába címen, amelyhez Ivan Buharov 

egyik zenekara, a The Pastorz készített zenét. 2011-ben készült Kormányeltörésben című 

filmjük Domonkos István 1971-es verse alapján, amelyben feltűnik Tolnai Ottó és fia, Tolnai 

Szabolcs egy-egy rövid jelenet erejéig. A művészeti magatartásban és személyes 

kapcsolatokban tetten érhető korszakos és generációs határátlépések után vegyük 

szövegszinten is szemügyre, hogy milyen poétikai stratégiák és a világlátásbeli vonások 

öröklődtek át a neoavantgárdból a Buharovok filmjeibe. Az eddigi életmű teljes áttekintése 

helyett Kormányeltörésben című film részletes elemzésén keresztül igyekszem megvilágítani 

a neoavantgárd kapcsolatot a tanulmányom elején leírt három szempont alapján.  

A film – mint korábban említettem - Domonkos István verse nyomán készült, amelyet 

az irodalomtörténet a magyar neoavantgárd egyik csúcsteljesítményeként tart számon
35

. A 

Buharovok természetesen nem szó szerint filmesítették meg a verset, hanem csak a vers 

alapélményét ragadták meg: az emigránslétet, a folytonos útonlevést. A hetvenes években 

uralkodó magyar neoavantgárd filmtípus tiszta mediális kísérleteivel és konceptuális 

alkotásaival szemben a Buharovok mindig fikciós műveket hoznak létre, s ennyiben inkább a 

nyolcvanas évek elejének transzavantgárdjához kötődnek. Az alkotópáros filmes fikcióiban 

létrejön egy diegetikus világ, bemutatásra kerülnek a diegetikus világ visszatérő helyszínei és 

állandó karakterei, de nem bomlik ki térben-időben, ok-okozatilag összeállítható, koherens 

történet a jelenetek egymásutánjából. A kisfilmekben általában nem is indul el a 

történetalkotás folyamata, míg a nagyjátékfilmekben (A program, A másik ember iránti féltés 

diadala, Lassú tükör) különféle mítoszokra és populáris narratívákra (elsősorban a science-

fiction elbeszélések tudományos-apokaliptikus narratíváira) támaszkodó történetmesélés 

bicsaklik meg folyamatosan a térbeli-időbeli törések, ugrások, az egyazon helyzetre adott 

variációk következtében. A mítoszok, mesék, populáris narratívák tipikus helyzetei, fordulatai 

elindítják a nézőben a törekvést a történet megalkotására és az ellentmondások ellenére 

mindvégig fenn is tartják azt, hogy a végén mégiscsak belássa a befogadó a kudarc 

szükségszerűségét, vagyis hogy lehetetlen koherens történetet alkotnia. A Kormányeltörésben 

mind harminc perces hossza, mind elbeszéléstechnikája okán félúton áll a kisfilmek és a 
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nagyfilmek között: van egy erőteljes narratív mozgás, de ez még a nagyjátékfilmeknél is jóval 

lazábban határoz meg különféle lehetséges történeteket.  

 A nagyjátékfilmek állandó motívuma a térbeli mozgás, az utazás, ami a térben-időben 

széteső szekvenciák - gyengén motivált - összekapcsolását segíti és egy alapvető - nemcsak 

fizikai, hanem mentális térben is zajló - kalandozásélményt közvetít. A narratív mozgás 

nagyrészt a fizikai mozgásból ered, a néző a folyamatos útonlét miatt érezheti úgy, hogy maga 

a cselekvéssor tart is valahová. (A Lassú tükörben az újabb és újabb mentális síkokat 

megnyitó vetítés helyettesíti a főhős lebénulása miatt blokkolt fizikai mozgást.) A 

Kormányeltörésben – mint a címe is utal rá – felfokozza ezt a korábbi filmekre is jellemző 

irányát vesztett bolyongást, itt már a legkülönbözőbb országokból, térségekből, helyekről 

származó szekvenciák követik egymást. A lefilmezett események gyakran jelenetekké, vagyis 

zárt tér-és időbeli egységekké sem állnak össze, csak felvillanásokat látunk egy életből, 

mozgóképes szekvenciákat, amelyek között semmilyen ok-okozati kapcsolat nincs. Ezzel az 

elbeszélőtechnikával az elszabadult, minden irányzéktól mentes rohanást fordítják át a 

Buharovok a film nyelvére.  

A nagyjátékfilmeknek vannak állandó karaktereik, akiket állandó külső jellemzők 

(ruházat, sajátos hanghordozás, smink, maszkok) alapján azonosítunk, ám gondolataikra, 

érzelmeikre nem enged realisztikus rálátást az elbeszélő, hanem inkább álomszerűen, képi 

formában kivetülve, az egyes karakterekhez nagy erejű (ős)képeket társítva fed fel valamit 

belső (tudattalan) világukból. A versadaptációnak is van egy beazonosítható fő alakja, ez az 

alak ugyanakkor nem igazi főhős, még annyira sem, mint Buharovok nagyjátékfilmjeié, 

akiknek cselekedeteiket a néző összeköthette és - legalább lokálisan – kauzálisan és 

teleologikusan értelmezhette („azért ment ide, mert… és csinálta azt, hogy….”). A 

Kormányeltörésben fő alakját ugyanaz a színész, Nyitrai Illés játssza, ami beazonosíthatóvá 

teszi őt, ám nemcsak hangja nincsen neki, de az egyes jelenetek és szekvenciák között is 

általában mindössze puszta jelenléte teremt kapcsolatot, de szándékot nem tulajdoníthatunk 

neki, ezért ezt a fő alakot lírai énnek nevezem.  

A harminc perces film első öt perce a várakozás ideje, az otthonlété, a szegénységben 

élésé. A film lírai énje egy erdőben álló lakókocsiban él kutyájával. Tesz-vesz átmenetinek 

tűnő otthonában, kifelé bámul az ablakon, tévét néz, konzervet melegít, talicskán 

vizeshordókat tol, sétál a téli erdőben, a kutyájával játszik. A sejtelmes, várakozást jelző 

hangokkal (halk cintányérpergés, lassú tempójú üveghangok) kísért egy helyben járás, az 

ismétlődő cselekvések közé egy idő után az elutazás képsorai ékelődnek (repülő madarak, 

útlevél). A várakozás végén egy erdei séta átvált a főhős másik térben zajló sétájává egy 



túlexponált képsoron, ami hagyományos filmes jelölőrendszerben az emlékezés idejét jelöli. 

A mű temporalitása mindvégig bizonytalan marad, ezért erről a képsorról sem dönthető el, 

hogy a lakókocsi jeleneteihez képest a múltban vagy a közeljövőben játszódik. A narratív 

mozgás beindulásának, az utazásnak ez az első szekvenciája még viszonylag hosszan követi 

nyomon a jelenetet, (a főhős és ismerőse puskával lövöldöznek ez utóbbi lakásán), a 

későbbiekben ezek a szekvenciák rövidülnek, hol kibomlanak, hol éppen csak felvillannak az 

események. A kvázi-történet tulajdonképpen csak címszavak egymás mellé rendelésével 

írható le ahhoz hasonlatos igeidőt mellőző mellérendelő módban, ahogy a vers fogalmaz: 

otthonlét, útrakelés, munka, lakáskeresés, nőkkel való szerelmi együttlétek, barátkozások, 

politikai rendezvények, újrakezdés, pszichoanalitikus szeánsz, utazások, hazatérés. A film 

végén ismét a lakókocsiban bukkan fel a lírai én – egyfajta értelmezésben a vándorlás végén 

hazatért oda, ami nem az otthona, a per definitionem hordozható („portable”) otthonba, 

hazába. A szereplő frakkban, fehér ingben, elhanyagolt hajjal, karikás szemekkel teljes 

kétségbeesésben és elveszettségben álldogál, tántorog az erdőben, térdre esve ölelgeti 

kutyáját. Kétségkívül változás állt be a film eleji képsorokhoz képest, ami – ha időben 

előrefelé olvassuk – a hanyatlást és széthullást jelöli. A kamerába hajló, életlen arc, majd a 

fokozatosan kiélesedő megtört szemek a Persona meghasadt identitású főhősnőinek képsorát 

idézik fel. A vége főcím előtti utolsó képsoron a lírai én roskatagon kifelé néz az ablakon, 

miközben kutyavonítás hangzik fel, majd egy töredéknyi pillanatra felvillan a Hold képe, 

utalásként a Kutya éji dalára, amelyben a csillagász-zenész karakter szerint a kutyák az 

elveszett egészre emlékeznek, azt siratják.  

Ha a forma felől nézzük a filmes adaptációt, akkor a neoavantgárd poétika néhány 

fontos vonása ötlik szemünkbe. A Buharovok filmjeit alapvetően a talált tárgyak töredékeinek 

szürrealista montázsban egymás mellé rendelődő avantgárd poétikája hatja át. A filmes kvázi-

elbeszélésben a hagyományos formák szétfeszítésére irányuló törekvést láthatjuk, ami 

azonban a posztmodernitásban mentes mindenféle avantgárd hevülettől, az új iránti 

lelkesedéstől. Amikor a lírai én vándorlásáról írtam, akkor tudatosan narrativizáltam a filmben 

látható eseményeket. Az általam adott történetváz csak egy lehetséges olvasat, hiszen 

mindazok a filmi jelek, amelyek a képsorok egymásutánjából (többé-kevésbé) egyetlen 

történet megszerkesztését tennék lehetővé, oly mértékben hiányosan vannak jelen, hogy 

lehetetlen a történet megszerkesztése. A többszöri nézés után közös diegetikus világba 

tartozónak ítélhető, egyetlen laza (térben-időben, kauzálisan semmiképp sem megfejthető) 

cselekményívbe összerendezhető képsorok között ugyanakkor el vannak szórva olyan 

tökéletesen értelmezhetetlen képsorok, amelyek még csak ezen a kialakulóban levő 



jelentéshálón keresztül sem csatlakoznak a többi képsorhoz vagy jelenethez. Ilyen az a 

jelenet, amelyben a lírai én egy fél szemére sebesült, bekötözött, félmeztelen, de pelerint 

viselő alakkal (akit maga Igor Buharov játssza) és egy Rembrandt-szerű ruhába öltözött 

férfival összefogódzkodva bicegnek, később gombászsákokat nézegetnek egy pincében, majd 

egy Krisztus-kép alatt röviditallal koccintanak. Ha önmagukban nézzük, ezeknek a szereplők 

révén egymáshoz láncolt szekvenciáknak semmi értelmük, de a lazán értett történetbe sem 

illeszkednek. Kétbalkezes forradalmárok, életforma-lázadók, bolondos összeesküvők – efféle 

fogalmak asszociálódnak (legalábbis bennem) ezekhez az erősen parodisztikus és groteszk 

szekvenciákhoz, de azon túl, hogy még ez is megesett a lírai énnel, aligha lehetne a kvázi-

történet szempontjából jelentést tulajdonítani neki. Hasonlóan nyitott értelmű és kapcsolódási 

lehetőségű az a jelenet, amelyben az Országházzal szemközt megvendégelt keleti férfi lépked 

szaggatottan egy félhomályos szobában a padlóra szórt könyvek tetején, miközben a lírai én 

és egy nő ülve nézi őt. Az efféle jelenetek fellazítják a körvonalazódó jelentéseket, ha lehet, 

még jobban „eltörik a kormányt”, újabb váratlan és kiszámíthatatlan irányokba terelik a lírai 

én útját. Az általam adott értelmezés sem képes totalizálni ezeket a képsorokat és jeleneteket, 

valami folyton „kilóg” az olvasatból. A szekvenciák megszervezésének szintjén tehát 

mindenképpen az avantgárd tapasztalat dominál: míg a posztmodern fikciós filmezés az eltérő 

karakterű és műfajú történetelemek halmozásával és a felszínen - a narratív törések ellenére 

mégiscsak - egységes allegorikus cselekményvilág létrehozásával éri el az értelmezés 

nyitottságát, a Buharovok viszont megállnak egy kevésbé strukturált szinten és jeleneteket 

rendelnek egymás mellé.  

A szürrealista montázspoétika dominál nemcsak a szerkezet, de az egyes jelenetek 

megszervezésének szintjén is. A Kormányeltörésben szekvenciáinak alapvető 

realisztikusságát egy oda nem illő diegetikus elem, egy meglepő cselekvés, vagy egy váratlan 

poétikai megoldás töri szét. A vonattal a Keleti pályaudvarra megérkező lírai ént egy torz, 

szörnyszerű halálfejmaszkot, vöröskereszttel megjelölt kapucnis kabátot
36

 viselő ember 

fogadja egy kérdőívvel vagy szerződéssel. A jelenetet a későbbiek fényében értelmezhetjük 

úgy is, hogy az útrakelő én a halállal kötött szerződésben az utazással cserében aláírja saját 

önelvesztését, ám a maszkos férfi felbukkanása a valóságos környezetben önmagában 

kibillentő, zavarbejtő beékelés, amit semmiképpen sem jelként, hanem szürrealista gegként 

olvas a néző. Egy másik jelenetben a lírai én szállásadónője (ezt a korábbi széles gesztusaiból 

sejthetjük, ahogy körbemutogatta a lakást a férfinak) légycsapóval üti a tehetetlenül 
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összehúzódó férfi nyakát, fejét, ami realisztikusan nem értelmezhető, ám a lírai én 

kiszolgáltatottságának motívumrendszerébe jól illeszkedik.
37

 A korábban már idézett 

szekvencia, amelyben az egyik karakter félmeztelen, szemén kötést visel, nyakában pelerint 

önmagában is egy szürrealista tárgymontázs, amely ráadásul a pincében tárolt 

gombászsákokkal újabb, az elsődleges asszociációkat érvénytelenítő, felülíró montázsba 

keveredik. A „talált tárgyak” iránti vonzódás hatja át a dokumentarista környezetábrázolást 

(pl. egy valóságos görögországi tüntetésen, egy valóságos budapesti huszárfelvonuláson 

jelenik meg a szereplő), amit a szürrealista elkapcsolások és ütköztetések, a meglepő 

beállítások és a karneváli maszkviselet ellenpontoz. (A nagyjátékfilmekben a dialógusokban 

is megfigyelhetőek ezek a szürrealista elkapcsolások, ahogy valóságosnak ható, 

valóságeffektusokkal megtűzdelt mondattöredékek montírozódnak metafizikai vagy 

tudományos fejtegetésekkel egyetlen monológban.
38

)  

A Buharovok egyik sajátos szövegalkotó eszköze az, hogy eseményeket teremtenek 

vagy katalizálnak, majd dokumentálják azokat, nem pedig egy előzetesen létező történet 

világosan lehatárolt és logikus rendbe beillesztett jelenetét rendezik meg. A töredékesség és 

talált tárgy poétika miatt a szerzőpáros filmjeiben felértékelődik a jelenetek eseményjellege, a 

gyakran performanszjellegű cselekvés, amely egyszerre téríti el a kvázi-történetet irányától és 

sűrít magába a történetet megnyitó szimbolikus tartalmakat.  A szereplők vagy sajátos 

testiségükben, vagy karneváli jellegű maszkban, eltúlzott, nemrealisztikus gesztusokkal 

jelennek meg a vásznon (ez a két vonás gyakran találkozik is), így egy olyan erős jelenlétük 

van a mediális közvetítettség ellenére is, ami nem engedi meg, hogy - ha a (kvázi-)történetben 

van is fiktív szerepük -  lényük tökéletesen belesimuljon a szerepbe. A Buharovok másik 

poétikai megoldásával, az ábrázolás mikéntjével, a sajátos képkompozíciókkal, kép és zene 

különös társításával a vershez és a témához illően meglehetősen puritán Kormányeltörésben 

kisebb mértékben él. Ilyen sajátos képi megoldás az a kompozíción, amikor a lírai én feje 

mögött hatalmas tűz látszik, mintha a feje lángolna, vagy amikor visszafelé pergetik le a 

képsort. A fekete-fehér szuper 8-as szalag szemcsés, kicsit életlen és puhasága tónusú képi 

világa a film vállalt amatőrségét, roncsoltságát, a családi felvételekre jellemző 

dokumentativitást és véletlen töredékességet hordozza magán. Vagyis azt, hogy a családi 
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filmekben esetleges, hogy ki mikor miről készít felvételt, ami miatt egymás után vetítve 

furcsa montázst alkotnak a szekvenciák. A fekete-fehér szuper 8-as filmkép anyagszerűsége a 

személyes dokumentumfilm gondolatát kelti, egyetlen - őrült és ellentmondásos és 

fantasztikus - élet töredékes vázlataként homogenizálja a szürreális egyvelegnek ható, 

széttartó események sorát. 

A másik szempont, amelyből szemügyre kell vennünk a film avantgárdhoz való 

viszonyát, a politikum. A Kormányeltörésben - mind a vers, mind a film - a politikai 

kérdéseket személyes, egzisztenciális nézőpontból, a vendégmunkás-migránslét 

szempontjából veti fel. Domonkos a hetvenes évek modernista művészetéhez illő marxista és 

pszichoanalitikus nyelvezettel operál, ám a politikai ideológiát ironikusan kiforgatja, a 

politikai frazeológiát törmelékként használja fel. A Buharovok még erőteljesebben eltartják 

filmjüktől az ideológiákat, így a közvetlen politikai olvasat lehetőségét a film szövetében 

felbukkanó demonstrációk és politikai jellegű performanszok nyújtják. Ezek az események 

azonban nem szerveződnek ideologikusan értelmezhető cselekményláncolattá, vagy legalább 

retorikus montázsszekvenciákká. A migráció oka Domonkos versében a nacionalista 

színezetű diktatúra elnyomása („és nem bírni nemzeti /fogások erős szaga”). A film a 

nacionalizmussal szembeni kritikát burkoltabban és játékosabban érzékelteti olyan 

performanszjellegű cselekedetekben, mint amikor a lírai én az Országházzal szemben a 

Batthyány tér mellvédjén ülve egy távol-keleti kinézetű fiatalemberrel kettesben szalonnát 

falatozik. A magyarság fennkölt és alantas szimbóluma (Országház és szalonna) találkoznak 

egy hangsúlyosan nem magyar kinézetű és egy feltehetően magyar csavargó uzsonnája 

keretében: a lírai én „magyarsággal” vendégeli meg keleti ismerősét. Egy másik jelenetben a 

lírai a hídon felvonuló huszárok előtt sétál groteszk zenekíséret mellett, ami a magyar 

történelmi mítoszok, a nemzeti nagyságot szimbolizáló romantikus giccs tört ironikus-

groteszk kifigurázásaként értelmeződik. A szereplő nem demonstratívan, egyáltalán nem is 

reflektíven, hanem az eseményt magától eltartva sétál végig a hídon bőrönddel a kezében, 

mintha véletlen csöppent volna a felvonulás élére.  

Domonkos versének másik politikai vonulata a nyugati kapitalizmus természetét 

kritizálja a vendégmunkások kizsákmányolásán keresztül („én megszokni / tőkés 

munkafegyelem / lenni két szabad napom / az elbocsátás réme / ülni futószalagon / ő lenni 

profitom”). A filmben a kapitalizmuskritika a munkahelyi kirúgást követő szekvenciához, a 

görögországi tüntetéshez kötődik. A lírai én feltűnik a rendőrséggel szembeni összecsapáson, 

ám cseppet sem aktív, harcos tüntetőként, jóval inkább rezignált nézelődőként. A tüntetés 

képei közé egy Lenin-kép keveredik, feltehetően a demonstráció egyik vizuális kellékeként és 



nem a filmkészítők utólagos kommentárjaként, (ezt a kép minőségéből, világításából, nem 

pedig a kompozíciójából lehet kikövetkeztetni). A kapitalista pénzügyi rendszer logikájának 

megfelelő megszorítások ellen fellépő tömegben a lírai én részvétele szimbolikus jelentőségű, 

mert jelenléte felmutatja az ellenállás lehetséges formáját, de magára az alakra, a lírai énre 

nézvést az is árulkodó, hogy nem azonosul a tömeg indulataival. 

A hetvenes évek elején született vers a mobilitás modern formájára utal. „Modernnek 

lenni azt jelenti, útra kelni. Az itt-ből való kiszakadás képességét jelenti.”
39

 – írja Anne 

Barrere és Danilo Martuccelli a modernitás és mobilitás kapcsolatáról. A mobilitás hajtóereje 

a versben a politikai és gazdasági okokból zajló kényszerű migráció. A modernitás embere 

nemcsak flaneurként vagy turistaként utazik, hanem a politikai okokból történő 

megsemmisítés és a gazdasági nyomor elől is menekül. Barrere és Martuccelli a mobilitás 

másik, korunkra jellemző változatát („B konstelláció”) is leírja. E változatban eltűnik az úti 

cél jelentősége, lebegéssé és sodródássá változik a létezés, nincs többé kívülség, egzotikum a 

világban, mindenhol olyan, mint másutt, s mivel emiatt nincs a megszokottból, unalmasból 

hova kimenni, elszökni, transzcendentálni, a mobilitás folyamatos meneküléssé lesz, 

miközben folyton ugyanolyan helyeken van, mégis időnként hirtelen rászakad az emberre az 

idegenség érzése.
40

 A szerzőpáros ugyanakkor rámutat a hatalom természetéből adódóan „az 

elnyomottak ’röghöz kötöttségé[re]’”
41

, arra, hogy a szegények, a vízummal nem rendelkezők 

még utazni sem tudnak, miközben az utazás lehetősége, (sőt, gyakran menekülésszerű 

kényszeressége) körülöttük széles rétegeknek megadatik. A filmes adaptáció során finom 

átmenetet láthatunk a modernitás kényszerű migrációja és korunk (nevezzük ezt 

posztmodernitásnak vagy globális hálózati társadalomnak) lebegésként, sodródásként 

jellemezhető mobilitástapasztalata között. A vers fő motívuma, a politikai és gazdasági 

okokból zajló kényszerű migráció, a filmben általánosítottan, folyamatos, nyomasztó 

utazásként, talajvesztettségként jelenik meg. A magyar útlevél a szabad mozgás jogával 

felruházza tulajdonosát: az országhatár-átlépés szimbolikus mozzanatát egy felnyíló sorompó 

és egy EU-s zászló képe sűríti magába. A lírai én utazása azonban nem egészen a világ 

fejlettebb részein lakó menedzserek és szabadfoglalkozású értelmiségiek légies lebegése. A 

lírai ént környezete, ruházata a szegények közé sorolja, akik a gazdasági kényszer miatt 

kerekednek fel és hagyják el hazájukat (mint azt a Magyarországon jelenleg zajló százezres 
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méretű kivándorlás ténye is alátámasztja). Az utazás motivációja a filmben is részben a 

munkakeresés. Erre utalnak a lírai én különféle munkái (például egy raktárban hatalmas 

fémtömböket cipel és munkál meg), de még a kemény fizikai munka is bizonytalan, amiből a 

folyamatos gazdasági kiszolgáltatottság származik.  A lírai én a művezető jelzését követően a 

raktárban dühödten siet végig (felső gépállás húzza alá kiszolgáltatottságát), majd egy 

irodában az íróasztal mögött a feltehetően elbocsátását gépelő főnökkel (enyhe alsó gépállás 

és egy írógépmonstrum jelzi hatalmát) veszekedik. A Buharovok filmadaptációjukban 

érzékletesen ragadják meg a politikai jellegű szabadság és a gazdasági kiszolgáltatottság 

kettősségéből eredő folytonos útonlétet, amely egy felemásan (poszt)modernizálódott régió 

fiatalságának egzisztenciális tapasztalata.   

A globális kapitalizmus visszásságai ellen fellépő mozgalmakkal összekapcsolódó 

politikai, nem ritkán aktivista művészet (amiről Erhardt Miklós ír fenti idézetében) jelentősen 

meghatározza a kortárs galériák, a képzőművészeti kiállítások és vásárok világát. A 

Buharovok esetében azonban nem beszélhetünk ilyesfajta politikai vagy aktivista 

művészetről. A Kormányeltörésben című filmjükben ugyan kritikusan jelenik meg a 

globalizált világban sokak által megélt vendégmunkástapasztalat, ám semmiképp sem zárul rá 

a műre a globális kapitalizmus kritikája. Politikai értelemben sokkal inkább a neoavantgárd az 

ideológiákat megkérdőjelező, kifigurázó, negligáló művészetkoncepciójához, a totalizálásnak 

folyamatosan ellenszegülő utópikus mű- és világképhez kötődnek. Ez a művészetkoncepció 

áll Erdély Miklós Optimista előadásának centrumában. Kőhalmi Péter a Lassú tükör című 

filmről írott kiváló tanulmányában
42

 amellett érvel meggyőzően, hogy Erdély Miklós utópikus 

elképzelése a művészetről, az állapotkommunikáció, a jelentés totalizálhatatlansága és a 

holisztikus élmény megteremtése Buharovok nagyjátékfilmjére is érvényes. A naturalista 

részletek, a tudományos gondolatok és a metafizikai jellegű, gyakran a buddhista filozófia 

köréből származó, ahhoz társítható kijelentések egy értelmezésében széttartó, mégis egységes 

művészi élményt alkotnak, ami koncepciójában Erdély Miklós töredékekből felépülő 

holisztikus művészetideájával áll rokonságban. „Ha Erdélyt követve úgy nézzük a filmet, mint 

ami ellehetetleníti a befogadói konvenciók működését, s ami akár fel is számol(tat)hatja a 

formális logika használatának lehetőségét, gondolhatjuk, ezzel éppen a bárminemű ideológia 

megteremthetőségének, átadhatóságának közegét aknázza alá: kitisztít, „kigyógyít" minket 
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minden bajunkból, így elsőként ebből is.” – írja Kőhalmi, majd felveti a kérdést, hogy nem 

egy újabb ideológia bújik-e meg a háttérben. Erre azt a választ adja, hogy a megszokott nézői 

pozíció kényszerű feladásával a reflexív viszony fenntartása ellenére sem tud kialakulni egy 

újabb szilárd, ideologikus nézői pozíció. Ezt Mannheim Károly terminusaival úgy fogalmazza 

meg, hogy „a totális ideológia partikuláris utópiára cserélődik”. Kőhalmi tanulmányának fő 

gondolata általában érvényes a Buharovok filmjeire, így a Kormányeltörésben-re is. A 

filmbéli emigránslét egyszerre jelenthet kalandot és gazdasági kényszert, kapcsolatteremtést 

és elmagányosodást, felszabadulást és önelvesztést. A film, noha folyamatos, az 

emigránsléttel, az utazással kapcsolatos reflexiókat kelt nézőjében, széttartó struktúrája miatt 

nem zárul be egyetlen ideológiai perspektívába sem. 

A politikai témával szorosan összekapcsolódik harmadik vizsgálati szempontunk, a 

szubjektivitás kérdése. A lírai én egyetlen állandó attribútuma az „otthonlét” által keretezett 

„utazós” képsorokon a bőrönd, amit folyton magával cipel, aminek tetején eszik, amibe 

bepakol, amikor egy nőtől odébbáll. A versből származó tárgyi motívum („kofferban szalonna 

/ két kiló kenyér”) a seholsemlét, a talajvesztettség, a „portable haza” szimbóluma. A lírai én 

ebbe a hordozható hazába kapaszkodik bele, minden más folyamatos változásban van 

körülötte. A szerelmi-szexuális élet is a folyamatos érzelmi vándorléttel kerül összefüggésbe. 

A film kétharmadánál, a huszadik percben kezdődő pszichoanalitikus szeánsz keretezésében a 

lírai én különböző nőkkel való találkozásai és nők utáni nézelődésének képsorai következnek 

egymás után. A pszichoanalitikus keret a szexuális vágyakozás és frusztráció jelentéseit 

társítja a képsorokhoz, mintha a lírai én tudattalanjából merülnének fel ezek az emlék- vagy 

fantáziaképek. A nőkkel kapcsolatos képsorok a tágabb keretnek mégsem az eredeti, vággyal, 

elfojtással, eltolással stb. leírható freudi kontextusban jelentkeznek, s ennyiben el is mozdul a 

film a verstől, hanem szüntelen szerelmi partnercsereként. A szerelem sem köt többé, a női 

partnerekkel való felszínes viszony beleillik a helyszínek, a munka, a barátok sebes 

váltakozásába, ami az azonosságtudat elvesztéséhez és a pszichózishoz vezet. A totális 

semmi, az énvesztés utáni újrakezdés metaforájaként többször is a tengerből bukkan elő a lírai 

én: egyszer – Roman Polanski Két férfi szekrénnyel című 1958-as szürrealista kisfilmjére való 

rájátszásként - kezében a bőrönddel sétál ki a tengerből, egy másik alkalommal bőrönd nélkül 

mászik fel a parti sziklákon, két további alkalommal pedig a tenger hullámai mossák 

öntudatlan testét.  

Az utazás tehát nem egy modern fejlődésregény tanuló- és vándoréveinek hajtóereje, 

hanem eredetileg a gazdasági kényszer által elindított, végül öncélúvá és önjáróvá vált őrült 

körforgás. Az utazás végén az én nem tapasztalatokban gazdagon, felnőtté, bölccsé érve tér 



haza, hanem identitását vesztett pszichotikusként. Az emigránslét tapasztalatát W. G. Sebald 

Kivándoroltak című regényének egyik hőse, Paul Bereyter a következőképpen fogalmazza 

meg egy képaláírásban: „légvonalban mindig körülbelül 2000 km távolságra – de honnan?, és 

az ember napról napra, óráról órára, minden szívveréssel felfoghatatlanabbá, jellegtelenebbé 

és absztraktabbá vált.”
43

 Ehhez hasonlatosan a Kormányeltörésben lírai énje számára a 

lakókocsi – önmagában csak egy újabb „portable haza” – sem jelenti azt az origót, ahonnan 

kiindult és ahova visszatérhet, a centrumul szolgáló otthon hiánya következtében pedig éppen 

azt az absztrahálódási folyamatot járja be utazásai során, mint Sebald hőse. Domonkos és a 

Buharovok más poétikai stratégiát választanak az absztrahálódás érzékeltetésére, mint Sebald: 

míg német író a posztmodern lokalitás iránti érzékenységével apró részleteket felvillantva, 

dokumentumszerű tárgyilagossággal rekonstruálja feltehetően fiktív hőse életét, addig egy 

életvilág nyersen valóságos töredékeit egymás mellé rendelve univerzálissá tágít egy emberi 

élményt. Az emigránslét általában a modern lét metaforájává tágul a versben és a filmben. 

A vers a politikai-gazdasági okokkal magyarázott emigránslétből eredő 

identitásválságot a ragozás mellőzésével, egy lebutított, nem anyanyelvi beszélőt imitáló 

magyar nyelvvel érzékelteti. Az irodalomtörténet számára éppen ezért a Kormányeltörésben 

című vers demonstrálja meggyőzően a neoavantgárd szubjektivitást. Dánél Mónika azt 

fejtegeti Domonkos István verse kapcsán, hogy az én személyes névmás és az ige infinitív 

alakjának egymás mellé helyezése milyen következményekkel jár a létezést kifejező nyelvi 

alakokra. „E nyelv mögött egy olyan hangot tételezhetünk, amely kimondhatatlannak tartja a 

’vagyok’ létigét, csupán a hiányának, nyelvi helyének a lehetőségét teremti meg. Az én egy 

szó lesz a többi között, még ha többször ismételt is. Ugyanakkor e szöveg kapcsán is 

érzékeltethető a posztmodern és neoavantgárd közötti poétikai különbség, hiszen a létige első 

személyű alakja (vagy a szövegben bármely infinitívusz) nyomként jelen van, a szavak 

egymásmellettisége megteremti a rá való utalást, vagyis hiányzó voltával van jelen. Tehát a 

neoavantgárd poétika én-értelmezésének kettősségével találkozunk ismételten e szövegben, a 

kirajzolódó alak ’lenni vagy nem lenni’ köztes kétértelműségével.”
44

 A filmben az alak és 

cselekvése szükségképpen összekapcsolódik, tehát olyasfajta, a létezéssel kapcsolatos nyelvi 

jellegű kétértelműségre nem tehet szert a film, mint a vers. A film eljátszhatna az egyetlen 

karaktert alakító szereplők különbözőségével (mint Todd Solondz Palindrómák és Todd 

Haynes I’m not there – Bob Dylan életei című filmje teszik), de az – mint éppen a fenti filmek 

jelzik – az én szerepekben való teljes feloldódásának posztmodern elképzeléséhez vezetne, 
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ezzel szemben a Buharovok az alak ismételgetésével fenntartják legalább kiindulópontként a 

lírai én létezésének alaphipotézisét. Az én és a lenni ige elkapcsolása másként megy végbe a 

filmben.  

Toldi Éva versértelmezésében dinamikusabban, változásában ragadja az én 

létezésének kérdését. „A nyelv elvesztésének, és azzal együtt az identitás elvesztésének a 

verse a Kormányeltörésben. …. a vershős története célirányosan vezet az öntudatos „én 

lenni”-től az úgyis minden mindegy lelkiállapotig, az én teljes elvesztéséig, amikor már ’nem 

gondolni kollektív / nem gondolni privát’”
45

 – írja. A film követi a versnek ezt a kvázi-

történetként való értelmezését (célirányos történetről azért véleményem szerint túlzás 

beszélni), amennyiben a lírai én folyamatos utazásának, az állandósult otthontalanság 

következményeként áll elő a nyomasztó identitásvesztés. A film nem is próbálkozik a magyar 

nyelv elvesztésének rekonstrukciójával, ám részben a „filmnyelv”, pontosabban az elbeszélői 

konvenciók lebontásával, az én és a cselekvések egymástól való eloldozásával kérdőjelezi 

meg az alak egységes egóját. A lírai én úgy tévelyeg át, majd - egyre gyorsítva a tempót - 

rohan keresztül az életen, mintha nem is vele történnének az események. A szereplő 

tanácstalan arcán mintha folyton az a kérdés ülne, hogy „mi történik velem”, vagy 

pontosabban „mi történik és kivel”? A film alapvető szürrealizmusa az egzisztenciális 

dimenziót öltő véletlen találkozásokból, egymás mellé rendelésből táplálkozik. Az életen 

átrohanásban a véletlen találkozás egyik konstans összetevője maga az alak. A lírai én éppen 

ott van véletlenül, ahol, de nem érti, mit keres éppen ott - egy huszárfelvonuláson, egy 

tüntetésen, egy halálfejes maszkos ember társaságában, meztelen nők között az ágyban. Az én 

e véletlen jelenlét által törlődik el vagy kérdőjeleződik meg ahhoz hasonlatosan, ahogy a 

létige első személyű alakja is csak nyomként van jelen a versben. Bazsányi Sándor azt írja 

versbeli énről: „a cselekvést egy furcsa és nem egyértelmű azonosulás váltja fel, ami inkább 

elszenvedés, mint önidentifikáció.”
46

 A filmbéli lírai én sem nem büszke, öntudatos, 

határozott egóként van ott mindenütt, mint akinek célja van az életben, hanem inkább úgy, 

mint aki elszenvedi az életet, aki csak nyomként, testi léte puszta lenyomataként vesz részt 

saját életében. A lírai én alakja negatívban jelenik meg az utolsó képsoron, ahogy lassan 

végigkocsizik halott testén a kamera, ami megerősíti ezt a nyomképzetet. Ezt követően 

pozitívban is látjuk ugyanezt a kameramozgást, amivel összeköti egymással embert és 

nyomát, re-humanizálja a vizsgálati objektummá, a nyomfejtés tárgyává lett lírai ént.  
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Az elemzés után összegezzük, a három választott szempontot figyelembe véve 

mennyiben követi a neoavantgárd szellemét a Kormányeltörésben, és mennyiben válik le róla. 

A forma szempontjából azt a paradoxont fogalmazhatjuk meg, hogy technikájában, 

látványvilágában, rendezői stílusában, montázsában (vágásában) a Kormányeltörésben 

szorosan kötődik a magyar neoavantgárd filmjeihez. Ha a Kormányeltörésben című film 

harminc-harmincöt évvel korábban, a 70-80-as évek fordulóján mutatták volna be, akkor 

egyértelműen a magyar neoavantgárd film vonulatába lehetett volna illeszteni. Jóllehet, 

valójában társtalan volna a korszak filmjei között, mert sem a mozgóképi kifejezés 

lehetőségeit kutató koncept filmek, sem a szerzői ént és szubkultúráját a szabad alkotás 

örömével performanszszerűen vászonra felléptető transzavantgárd filmek körébe nem 

tartozhatna. A Kormányeltörésben a kortárs mozikban és galériákban futó mozgóképes 

alkotásokhoz képest viszont kifejezetten régiesnek hat
47

. Nem él videótrükkökkel, a digitális 

technika új tér-időélményeket teremtő fogásaival, nem jelenik meg benne a mai kor dizájnja, 

hangzásvilága és tipikus nagyvárosi életvilágának bármiféle külsősége, nem tematizálja a 

látás problémáját. Az avantgárd botrányos újdonságkeresése hiányzik belőle, formailag mégis 

provokatívabb a nem galériára installált, kortárs mozgóképekénél, mert hiányzik belőle mind 

a direktség, mind a narratíva dominanciája. „Az alternatív filmezésben – hasonlóan a main-

stream mozihoz – az önmagukat túlélt narratív struktúrák befolyásolják az alkotókat.”
48

 - írja 

Erhardt Miklós, s ez az, ami a Buharovokra egyáltalán nem jellemző. A politikai 

vonatkozásaiban a film hol játékosan, hol ironikusan megidézi ugyan a mai nacionalizmus 

fenyegetését és a kortárs antikapitalista mozgalmakat, de a konkrét ideológiakritika helyett a 

neoavantgárd egyik vonulatára jellemző utópikusan szabad művészet talaján áll. A 

szubjektumalkotás terén az én kevésbé karneváli és szerepjátszó, mint a neoavantgárdot 

pontosan reprezentáló eredeti műben. A szubjektum kérdésében tehát határozott elmozdulás 

tapasztalható: már nem az autentikus én keresése, tételezése az igazi dilemma, ami csak 

szerepeken keresztül történhet meg, hanem az, hogy egyáltalán van-e én, van-e valami magja, 

állandója a személyes tapasztalásnak, vagy az én lassan feloldódik a vele megeső 

történésekben.  
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 A kortárs magyar filmben már nem áll fenn a neoavantgárd kontextus, amibe 

logikusan beléphetnének és beépülhetnének a Buharovok filmjei, ám azzal, hogy a 

szerzőpáros egy ma is aktuális problémát tematizál újfajta érzékenységgel, nemcsak a magyar 

neoavantgárd irodalom egyik legjelentősebb alkotását, de általában a neoavantgárdot is 

játékba hozza a jelenben. A Lassú tükör dalának egy sora költői tömörséggel foglalja össze 

azt az időélményt, amit a Kormányeltörésben adaptálása teremtett. „A jelen megtörtént velem, 

s vele a múlt, de fáj, mi volt, mi lesz jelen.” A Buharovoknál a neoavantgárd a múlt, ami jelen 

lesz.  

 


