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Havasréti József 

 

Képzőművészet, zene és irodalom a magyar neoavantgárdban 

 

 

1. Bevezetés 

 

A magyar neoavantgárd törekvések mibenlétének meghatározása, illetve az irányzat 

korszakolása valamilyen módon összefügg egymással, és az itt felvetődő problémák 

rámutatnak a hazai avantgárd mozgások sajátosságaira. Szűkebb értelemben a hatvanas-

hetvenes évek művészetében Magyarországon jelentkező, a nyugati művészetben a fluxus, a 

konceptuális művészet, a minimalizmus, a land art, a médiaművészet, a pop art, a 

performansz-művészet kategóriái alapján értelmezhető törekvéseket nevezzük 

neoavantgárdnak.
1
 Ugyanakkor az irányzat hatása, jelentősége, valamint időbeli kiterjedése 

túlmutat e szűkebb kereteken. A hivatalos kultúrpolitika hatására a neoavantgárd művészek 

beszorultak abba a heterogén elemekből összeálló értelmiségi undergroundba, melyben a 

Kádár-rendszer szabályait elutasító értelmiségiek tevékenykedtek, és a legkülönbözőbb 

alcsoportok-mikroközösségek között a legkülönbözőbb kölcsönhatások voltak 

megfigyelhetőek. A korszakolás szempontjából nagyjelentőségű a nyolcvanas évek első fele, 

amikor a new wave, új szenzibilitás, majd a posztmodern fogalmai alatt jelentkező törekvések 

újraértelmezték a magyarországi neoavantgárd színteret, részben új művészeti 

elképzeléseknek engedve utat, részben pedig folytatva a neoavantgárd munkáját. A 

neoavantgárd hatvanas-hetvenes évek és a nyolcvanas évek új hulláma közötti kontinuitás 

ugyanakkor megragadható egyes műfajok továbbélésében (ilyen például a performansz), vagy 

abban, hogy e két paradigma képviselői sok esetben ugyanazok a művészek voltak, akik a 

korszakmozgásoknak vagy a korszellemnek megfelelően, tudatosan vagy annak mintegy 

engedve újradefiniálták magukat., illetve tevékenységeiket. 

 A magyar neoavantgárd irányzatok értelmezése szempontjából joggal vetődik fel a kérdés, 

hogy az irányzat sajátosan kelet-európai társadalmi-politikai feltételei, kulturális kontextusai 

mennyiben járultak hozzá annak jelentőségéhez, esztétikai és szimbolikus rétegzettségéhez, 

valamint az, hogy e sajátosságok mennyiben határozzák meg a hazai törekvéseknek a nyugati 

művészeti mozgásokkal való összehasonlíthatóságát. Ezzel kapcsolatban több részletkérdés 

fogalmazható meg. Az egyik a nyugattal való összhang, és az összehasonlítás diskurzusában 

óhatatlanul felmerülő másodlagosság. A magyar neoavantgárd önértelmezésében fontos 

szerepet játszott a szempont, hogy a szóban forgó művészek úgy gondolták, hogy egyes 

radikális, experimentális, illetve akkor legkorszerűbbnek tartott nyugati művészeti 

mozgásokat kizárólag ők képviselnek Magyarországon és az ebből a tudatból fakadó 

autentikusság-érzésre, küldetéstudatra, művészi önérzetre a korszak viszonyai között valóban 

nagy szükségük volt. Ehhez járult bizonyos mértékű „protokronizmus”, annak hangoztatása, 

vagy annak tudata, hogy bizonyos törekvéseket ők jelenítettek meg először Magyarországon 

(vagy meg is előzték a Nyugatot). 

 E protokronizmus jó példája Major János megjegyzése a pop art-tal kapcsolatban: 

„Amikor jött a pop-art, és kiderült, hogy ez az új irányzat, ez a modern, ez az igazi, akkor 

egyrészt meglőve éreztem magam, mert ugye a fiatalok mind pop-artosok voltak, mint 

Lakner, aki itt az egészet kezdeményezte. Lakner 1966-ban járt Velencében és azt mondja, 
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hogy én előbb szúrtam ki a popot, mint általában Európában akárki”.
2
 Itt természetesen nem 

az a lényeges, hogy ténylegesen ki, mikor, és mit csinált „először”, hanem az, hogy a 

művészek ebben a diskurzusban értelmezték magukat. E megközelítésmód nyilvánvalóan 

implikálja azt is, hogy a magyar neoavantgárd a nyugati törekvéseknek egyfelől regionális 

változata, másfelől kópiája volt. A magyar neoavantgárd kultúra két pólus erőterében 

helyezkedett el. Vagy sajátos „privátművészet”-et hozott létre, az alkotók bonyolult 

magánéletére és belterjes társas kapcsolataira vonatkozó utalásokkal, vagy a 

globális/nemzetközi art world felé tájékozódott, és ennek lokális variációját alkotta meg – 

„helyi” fluxust, „helyi” pop-artot, „helyi” akcióművészetet – pusztán annak köszönhetően, 

hogy a művészek Magyarországon, elsősorban is Budapesten éltek és alkottak. Ez kettős 

kritikai értékelő perspektívát teremt, egyfelől (pozitíve) a korszerűségét és a progresszivitásét, 

másfelől (negatíve) a másodlagosságét. Ugyanakkor a magyar neoavantgárd (egyik) 

jelentőségét nemzetközi összehasonlításban, a Nyugat perspektívájával azonosulva éppen az 

alkotta, hogy törekvéseiben, műveiben, dokumentumaiban olyan politikai, társadalmi, 

kulturális és antropológiai tapasztalatok összegződtek, melyek a szovjet politikai szféra 

országait jellemezték. E politikai faktorok érvényesülése ugyanakkor azt a kérdést is 

megengedi, hogy a szovjet blokk felbomlásakor, illetve a magyar rendszerváltás után nem 

váltak-e ezek a jelentésrétegek érdektelenekké, értelmezhetetlenekké, meghaladottakká? 

Teljesen egyértelmű válasz nem adható e kérdésre, mindenestre ez a kérdéskör képezi a 

magyar neoavantgárd értelmezése körüli diskurzusok egyik lényeges motívumát. A 

rendszerváltás utáni több mint húsz év tapasztalataiból okulva egyébként azt mondhatjuk, 

hogy a neoavantgárd nem vált politikai értelemben olyan mértékben inaktuálissá, mint ahogy 

ezt a kilencvenes évek elején megfogalmazták.
3
 

Egyrészt általánosságban is megfogalmazhatjuk azt a felismerést, hogy minden művészeti 

törekvés és produkció óhatatlanul valamiféle, a saját korára jellemző politikai kontextusban 

fogalmazódik meg, és a politikai feltételek eltűnése vagy éppen bukása nem vonja magával 

automatikusan a műalkotások értelmezhetetlenségét vagy az utókor szemben való „esztétikai” 

bukását. Még a diktatórikus-totalitárius rendszerek politikájával szorosan összefonódó 

művészetek esetében sem feltétlenül, lásd a fasizmus, a nemzetiszocializmus vagy a 

sztálinizmus művészete iránti érdeklődés megújulását.
4
 De ez csak mellékszál. Fontosabb 

ennél három további szempont. Napjainkra maga a politika fogalma is jelentősen kitágult: 

magába foglalja az identitáspolitikák és a civil törekvések változatait, az egyénnek a hatalom 

szempontjai szerint való megkonstruáltságát, a kisebbségi pozíciók képviseletéért és 

elismertetéséért vívott küzdelmeket és így tovább.
5
 Másrészt a politizáló művészet jelentősége 

az egész világon mind elismertebb, ennek megfelelően a politikai aktivizmussal összefonódó 

művészi magatartás közel sem olyan szokatlan, érthetetlen vagy éppenséggel irritáló, mint 

ahogy a rendszerváltás után az átpolitizált kulturális élettől megcsömörlött, vagy a szocialista 

kultúrpolitika normáival szemben a politikamentes művészet autonómiáját hirdető 
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illetően lásd Deréky Pál tanulmányát: A magyar neoavantgárd irodalom. In Deréky Pál – Müllner 
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3
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 Lásd ehhez: György Péter – Turai Hedvig (szerk.): A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. 

Budapest, 1992, Corvina; valamint Széplaki Gerda (szerk.): A zsarnokság szépsége: a totalitarizmus 

esztétikája. Pozsony, 2008, Kalligram.   
5
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2006, Kalligram; valamint e könyvről írott kritikámat: Havasréti József: Irodalompolitika? A 

pártirányítástól az identitáspolitikákig. Jelenkor, 2008. január, 106-116.    
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értelmiségiek gondolták.
6
 Míg a kilencvenes évek kultúrája úgy tűnt, hogy túllép a 

neoavantgárdon, és a kevésbé radikálisabb, netán piacorientáltabb törekvések felé fordul, 

napjainkban a kortárs művészet – az aktivista magatartás általános felértékelődésével 

párhuzamosan – nagyon sokat tanul ettől az irányzattól, ha másképp nem, úgy azzal, hogy 

átveszi-kisajátítja annak egyes provokatív-felforgató technikáit. És ha napjaink művészeti 

aktivizmusa nem is vezethető vissza szükségszerűen vagy közvetlenül a neoavantgárdra, 

akkor is újra aktuálissá teszi, mintegy „felnyitja” azokat a törekvéseket, melyek a 

rendszerváltás idején lezártnak hatottak. Ugyancsak – és némileg más irányból – a 

neoavantgárdra irányíthatja a figyelmet a művészet territóriumának kitágulása, a művészi 

praxisban és a műértelmezői diskurzusokban egyaránt. Már a történeti avantgárd irányzatok 

és „művészet” és „élet” egységét hangoztatták, illetve kísérelték meg egyes esetekben 

megvalósítani, de ez a tendencia a kilencvenes években mind meghatározóbbá vált. Az 

életstílus, az életművészet, az esztétikai és a mindennapi praxisok összeolvadása iránti 

érdeklődés, valamint ennek irányzat rangjára történő emelkedése például a Lebenskunstwerk 

(LKW) koncepcióiban, paradox módon sok szempontból jól értelmezhetővé teszi a magyar 

neoavantgárd évtizedekkel korábban megvalósított életgyakorlatait, melyek markánsan 

elkülönültek a szocialista mindennapok és a hivatalosan propagált életmód szürkeségétől, 

jellegtelenségétől.
7
 E felfogás jellegzetes dokumentuma Csányi Attila szövege, amit az 

underground művészeti sajtóban fogalmazott meg: „a mű, a tárgy megalkotói tökéletesen 

azonosulnak művükkel, létezésük, életük, életformájuk a megalkotás folyamatosságában 

teljesen fedi világukat. Így az underground egyfajta harmonikus kulturális állapot 

visszaállítását célozza, ahol gondolkodás és cselekvés egysége még követhető”.
8
      

 

 

2. Források, kiadványok, kutatás 

 

A magyar neoavantgárd politikai és kulturális ellenszegülési stratégiáit értelmező 

monográfiám írása során már érzékelhető volt, hogy a tudományos kutatás, a szakmai 

könyvkiadás, valamint a kurátori gyakorlat is mind intenzívebben fordul a neoavantgárd felé. 

Számos olyan szerzőről, törekvésről, csoportról, irányzatról jelenik meg forrásközlés, 

dokumentumkötet, monográfia, vagy átfogó tanulmány, illetve szerveződött kiállítás, 

melyeknek dokumentumai addig vagy kallódtak, vagy hozzáférhetetlenek voltak, vagy 

magánarchívumokban rejtőztek, vagy egyszerűen rendszerezetlenek voltak. Így a mitologikus 

visszaemlékezések, illetve a korábban csak szórványosan megjelenő dokumentumközlések és 

értelmezések mellett hirtelen igen nagy mennyiségű kiadott anyag, valamint szaktanulmány 

vált hozzáférhetővé.
9
 Ezek egy része kifejezetten a neoavantgárddal foglalkozik, más részük 

pedig sokban segíthet megérteni az irányzat politikai, társadalmi és kulturális kontextusát. A 

személyektől a csoportok és műhelyek felé haladva lássuk – nem a teljesség igényével – a 

legfontosabbakat. Hajas Tiborral kapcsolatban három jelentős kiadvány látott napvilágot, 

egyrészt a Vető Jánossal készített fotómunkák bemutatása, másrészt (nagyrészt sokáig 

hozzáférhetetlen) írásainak kiadása, valamint a Hajas-életműkiadás katalógusa, mely egy 

                                                 
6
 Ehhez lásd Mészöly Suzanne (szerk.): Polifónia. Budapest, 1993, Soros Alapítvány Kortárs 

Művészeti Központ.  
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 Azért paradox módon, mert az LKW koncepciója éppen (ha nem is kizárólagosan) az 
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inspirációját. Vö. Bianchi, Paolo: Das LKW. Vom Gesammtkustwerk zum Lebenskunstwerk oder 

aesthetisches Leben als Selbstversuch. Kunstforum International (142), 1998, 50-61.  
8
 Idézi K. Horváth Zsolt: A gyűlölet múzeuma. Spions, 1977-1978. Korall (39), 2010, 119-144, 124. 

9
 Ezek közül egy feldolgozástörténeti korszak nyitánya Sasvári Edit és Klaniczay Júlia kötete volt a 

balatonboglári kápolnatárlatokról: Törvénytelen avantgárd. Budapest, 2003, Artpool – Balassi. 
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informatív DVD-mellékletet is tartalmaz.
10

 K. Horváth Zsolt egy retrospektív kiállítás 

alkalmával értelmezte Dobos Gábor filmrendező-operatőr és fotóművész munkásságát.
11

 

Szőke Annamária Pauer-könyve
12

 egyrészt nélkülözhetetlen munka, másrészt felhívja a 

figyelmet arra a tényre, hogy számos jelentős neoavantgárd művészről (a már jóval korábban 

elhunytak közül említve Erdély Miklós, Hajas Tibor, Bódy Gábor) továbbra sincs átfogó 

monografikus feldolgozás.
13

 Vitatkozhatunk azon, hogy a monográfia, mint a tudományos 

feldolgozás és közlés alapvető formája nem vált-e meghaladottá, de ez nem változtat azon, 

hogy éppen a legmeghatározóbbnak tartott, vagy immár kanonikus művészek életművének 

összefüggéseit elszórt szaktanulmányokból, részletelemzésekből, katalógusszövegekből kell 

rekonstruálnia az utókornak. Ugyancsak Szőke Annamária (valamint Hornyik Sándor) 

gondozta az Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenységét bemutató dokumentumkötetet, 

mely a nyolcvanas évek legizgalmasabb underground csopor-törekvéseinek egyikébe enged 

bepillantást.
14

 Molnár Gergely még Magyarországon kifejtett munkásságával kapcsolatban a 

kutatás megkezdődött, de elsősorban Molnár punk-művészeti törekvéseinek, valamint 

politikai nézeteinek rekonstrukciójára irányul.
15

 A magyar underground-alternatív popzene 

kontextusait vizsgálja a cultural studies eszközeivel Szemere Anna angol nyelvű 

monográfiája.
16

 A magyar neoavantgárd fotóművészet törekvéseit, illetve (s még inkább) a 

neoavantgárd fotóhasználatát dolgozta fel Szilágyi Sándor munkája.
17

 A hazai underground 

művészeti sajtó dokumentumait bemutatják Bényi Csilla forrásfeldolgozásai és tanulmányai.
18

 

A kérdéskör hátterét képező kelet-európai szamizdat átfogó bemutatására vállalkozott a német 

szervezők által kezdeményezett szamizdat-kiállítás katalógusa, mely valójában átfogó 

tanulmánykötet a témáról.
19

 A magyar underground, alternatív, neoavantgárd színházi 

csoportosulások története iránt is mind intenzívebb az érdeklődést, ezt példázzák Jákfalvi 

                                                 
10

 Hajas Tibor: Képkorbácsolás. Hajas Tibor (1946-1980) Vető Jánossal készített fotómunkái. Szerk. 

Beke László. Budapest, 2004, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; Hajas Tibor: Szövegek. Sajtó alá 

rendezte F. Almási Éva. Budapest, 2005, Enciklopédia; Baksa-Soós Vera (szerk.): Kényszerleszállás – 

Hajas Tibor retrospektív kiállítása (1946-1980). Budapest, 2005, Ludwig Múzeum. 
11

 B. Nagy Anikó – Savári Edit (szerk.): Dobos Gábor fotográfus. Budapest, 2006, Fővárosi Képtár – 

Kiscelli Múzeum. 
12

 Szőke Annamária: Pauer. Budapest, 2005, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. 
13

 Erdély szempontjából ugyanakkor jelentős előrelépés a Metropolis folyóirat Erdély Miklós-száma: 

Metropolisz, 2007/4. Szerk. Müllner András.      
14

 Hornyik Sándor - Szőke Annamária (szerk.): Kreativitási gyakorlatok, Fafej, Indigo. Erdély Miklós 

művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986. Budapest, 2008, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet 

– Gondolat – 2B Alapítvány – Erdély Miklós Alapítvány. 
15

 K. Horváth Zsolt: Az erőszak imperatívusza. Molnár Gergely politikai antropológiája. Beszélő, 

2006/1, 87-99; uő: A gyűlölet múzeuma. Spions, 1977-1978. Korall (39), 2010, 119-144; Havasréti 

József: Alternatív regiszterek. Budapest, 2006, Typotex, 157-208; uő: Anna Frank und der Grosse 

Bruder. Krieg gegen die Gesellschaft in den Liedtexten der Gruppen Spions und URH. In Newarkla, 

Stephan Michel – Poljakov, P. Fedor – Schmitt, Oliver Jens (Hg.): Das politische Lied in Ost- und 

Südosteuropa. Wien, 2010, LIT Verlag, 141-152. 
16

 Szemere, Anna: Up from the Underground. The Culture of Rock Music in Postsocialistic Hungary. 

University Park PA, 2001, Pennsylvania State University. 
17

 Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben. Budapest, 2007, Fotókultúra 

– Új Mandátum. 
18

 Bényi Csilla: Egy underground lap a 70-es évekből: a Szétfolyóirat. In Havasréti József – Szijártó 

Zsolt (szerk.): Reflexiók és „mélyfúrások”. Budapest, 2008, Gondolat, 187-201; uő: AL / Artpool 

Letter – Aktuális levél 1983-1985. Ars Hungarica, 2004/2, 405-433.   
19

 Szamizdat. Alternatív kultúrák Kelet- és közép-Európában, 1956-1989. Budapest, 2004, Stencil 

Kiadó – Európa Kulturális Alapítvány.  
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Magdolna és Nánay István színháztörténeti feldolgozásai.
20

 Halász Péter és Bálint István 

színházi csoportjának törekvéseiről, valamint mindennapjairól nyújtanak képet Koós Anna 

visszaemlékezései.
21

 Végül, a magyar neoavantgárd történetével és esztétikájával 

kapcsolatban számos vonatkozást megvilágítanak a Balázs Béla Stúdió indulásának ötvenedik 

évfordulójára kiadott kötet tanulmányai.
22

                                                                                     

 

 

3. A társadalom „réseiben” 

 

A magyar neoavantgárd kultúra működésének egyik meghatározója az volt, hogy e kultúra 

egyfelől elkülönült-elhatárolódott az őt körülvevő, ellenségesnek mondható „hivatalos” vagy 

„normalizált” társadalmi és esztétikai gyakorlatoktól, másrészt számos esetben 

egybeszövődött a hivatalosan is elismert kulturális élet színtereivel. Ilyen színterek voltak a 

különféle kiállítóhelyek, mozik, filmforgatások, művelődési házak, klubok, vagy bizonyos 

rétegfolyóiratok szerkesztőségei. Ezért a korszak neoavantgárd művészetét nem tudjuk teljes 

egészében az uralkodó kultúrától hermetikusan elzárt underground kultúraként értelmezni 

(noha e közegben is voltak egyértelműen underground teljesítmények), viszont azt is 

figyelembe kell vennünk, hogy a megtűrt, engedélyezett, félhivatalos nyilvánosságban születő 

alkotások esztétikái és kulturális, de akár antropológiai előfeltevései radikálisan ellentétesek 

voltak a hivatalos szocialista kultúra és világkép előfeltevéseivel. Mindezen átmeneti zóna 

(underground és legális között) hátterében meghúzódott egy nagyon összetett privátszféra, 

magánélet, társasági élet, mely egyszerre volt a neoavantgárd kultúra közege, inspirációs 

forrása, és egzisztenciális alapja. Egyfelől tudásszociológiai bázis, másfelől életrajzi-

empirikus háttér. Azt mondhatjuk, hogy ez a több kisebb körre, csoportra, mikroközösségre 

tagolódó privátszféra („életvilág”) bizonyos vonatkozásaiban szektaszerű vagy a gettólét 

képzetével felruházható volt, másrészt viszont egy laza hálózatot is alkotott, mely egyúttal 

nyitottságát is lehetővé tette. A neoavantgárd művészeti színtereknek a hivatalosan 

engedélyezett intézmények és működési módok területére való behatolása sokszor 

kényszerűség volt, afféle szükséghelyzet, másrészt tetten érhetjük ebben az avantgárdra és a 

vele kapcsolatos mozgalmai gyakorlatokra jellemző leleményességet, bizonyos fokú kulturális 

parazitizmust: a hivatalos működési terepek birtokbavétele a kisajátítás, az átértelmezés, a 

Guy Debord-féle détournement formájaként is értelmezhető, mintegy intézményes 

léptékben.
23

 A szóban forgó kulturális mező másik térfelén a teljesen magánjellegű terek 

helyezkedtek el: alapvetően a magánlakások. A lakások és más privát terek (műtermek, 

hétvégi házak stb.) nyilvános térként való megjelenítésében számos szempont összegződött: a 

szcéna működésének páholyszerű exkluzivitásától – vagyis a nyilvánosság sajátos 

regressziójától – kezdve a privát terek nyilvános térré alakításáig. Konrád György a hetvenes-

nyolcvanas évek fordulóján arról értekezett, hogy a nyilvánossá váló privátszféra, a lakások 

világa a civil társadalom laboratóriumaivá alakulnak át. „Lakásokban szerveződnek a 

kisvállalkozások és a független szemináriumok, a gazdasági társulások és a szamizdat-kiadók. 

A hivatali helyiség az államé, a lakás a ªtársadalomé´. Lakás és szabadidő: ez a polgári 

                                                 
20

 Jákfalvi Magdolna: Avantgárd – színház – politika. Budapest, 2006, Balassi; Nánay István: Profán 

szentély. Színpad a kápolnában. Pécs – Budapest, 2007, Alexandra – ELTE Egyetemi Színpad 

Alapítvány.   
21

 Koós Anna: Színházi történetek, szobában, kirakatban. Budapest, 2009, Akadémiai.  
22

 Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50. A Balázs Béla Stúdió ötven éve. Budapest, 2009, Műcsarnok – 

BBS. 
23

 Guy Debord: A spektákulum társadalma. Ford. Erhardt Miklós. Budapest, 2006, Balassi – BAE 

Tartóshullám. Debord legfrissebb hazai recepciójához lásd: Beöthy Balázs (szerk.): Visszacsatolás. 

Exindex antológia. Budapest, 2011, C3 Alapítvány.    
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függetlenség tér- és idődimenziója”.
24

 Fontos látni, hogy ez nem csupán az antipolitika és az 

autonómia ideológiája volt, hanem széleskörűen elterjedt gyakorlat. A lakáskiállítások és 

műterem-kiállítások mellett a függetlenség és az autonómia sajátos terei voltak az értelmiségi 

szalonok, így például Petrigalla Pál lakásán, ahol közös zenehallgatások folytak a 

hozzáférhetetlen hanglemezeket birtokló házigazda kommentárjai mellett.
25

 A lakásszínház 

legismertebb példái voltak a Halász Péter Dohány utcai lakásán szerveződő előadások.
26

 A 

lengyelországi „repülőegyetemek” mintájára szerveződtek a nyolcvanas években a különféle 

lakásszemináriumok, melyek elsősorban politikai és történelmi témákkal foglalkoztak, ezek 

hallgatósága elsősorban a demokratikus ellenzék képviselőiből, illetve a velük szimpatizáló 

értelmiségi körökből verbuválódott.
27

 A hazai new wave kialakulásakor, az alternatív 

zenekarok körében lakáskoncertekre, szobakoncertekre is sor került, különösen a Trabant és a 

Balaton zenekarok esetében, melyek megalakulásukkor kerülték a nyilvánosságot, és a privát 

szféra helyeit tekintették a megszólalásukhoz legjobban illő tereknek. Figyelembe kell 

vennünk, hogy a lakásrendezvények egy része meghatározott programmal, előadókkal és 

egyéb közreműködőkkel rendelkező művészeti-kulturális esemény volt (csak éppen egy lakás 

adott helyet nekik), más részük viszont szervesen nőtt ki abból a társasági közegből, 

szalonéletből, mely amúgy is hátterük volt. A társasági élet, valamint a privátszféra egy olyan 

cseppfolyós közegnek, valamint „intermediális” kontextusnak számított, melynek egyes 

részleteit az épp érvényesített perspektívától függően tekinthetjük magánéletnek, vagy 

műalkotásnak. E sajátos összművészeti gyakorlatban elvékonyul, vagy felszámolódik a határ 

az élet és a művészet territóriuma között (mely egyébként a dadaizmus óta jellegzetes 

avantgárd törekvés és program), és az efféle művészet közvetlenül a (természetesen 

esztétikailag is értelmezhető) élethelyzetekről tudósítja az érdeklődőket. 

 

 

4. Politikák 

 

Vitatott, hogy a neoavantgárd kultúra – mely esztétika és antropológiai kódjait tekintve – 

egyértelműen a Kádár-korszak hivatalos kultúrájának ellenvilága volt, mennyiben tekinthető 

valamiféle politikai aktivitás terepének. Ezzel kapcsolatban a szubkulturális ellenszegülés, a 

kulturális ellendiskurzus, az antipolitika, a hétköznapi ellenállás fogalmai egyaránt 

említhetőek. Kétségtelen, hogy – néhány direkt politikai célzást nem számítva – a magyar 

neoavantgárd törekvései elsősorban azzal „politizáltak”, hogy a hatalom számára vagy 

érthetetlen („hermetikus-ezoterikus”) vagy elfogadhatatlan műveket produkáltak, illetve 

elfogadhatatlan, „ellenkulturális” életstílusokat és közösségi szerveződési módokat 

testesítettek meg. Ugyanakkor a társadalmi vagy kulturális ellenszegülés rejtettebb-

hétköznapibb formáit vizsgáló újabb, inkább antropológiai-társadalomtörténeti, mintsem 

politikatörténeti hatalomelméleti megközelítések éppen az ilyen gyakorlatok „politikai” 

jelentőségére hívják fel a figyelmet.
28

 

                                                 
24

 Konrád György: Antipolitika. Az autonómia megkísértése. Budapest, 1989, Codex, 329. 
25

 Bódi Lóránt: Művészeti és közösségi élet Petrigalla Pál szalonjában, 1959-1970. Új Forrás, 2011/6, 

49-60. 
26

 Lásd a Színház folyóirat „Kassák + Dohány u. 20. + Squat + Love” összeállítását. Színház, 1991/10-

11.     
27

 Szilágyi Sándor: A hétfői szabadegyetem és a III/III. Budapest, 1999, Új Mandátum.   
28

 Néhány példára utalva: Majtényi György: „Uraltak” vagy „önfejűek”. Diktatúrák mindennapjai és 

német társadalomtörténet-írásban. Korall, ősz-tél, 242-252; Michel Foucault: A hatalom mikrofizikája. 

In uő: Nyelv a végtelenhez. Debrecen, 1999, Latin Betűk, 307-330; James C. Scott: Az ellenállás 

hétköznapi formái. Ford. Kiss Anna. Replika (23-24), 1996, 109-130.        
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 Az egyes megközelítések két szélsőség között fogalmazódnak meg. Néhányan a 

neoavantgárd törekvéseket a Kádár-rendszer egyértelmű és szándékos politikai kritikájaként 

értelmezik, mások viszont azt hangsúlyozzák, hogy a bírálat, az ellenszegülés, a felforgató 

funkció csak a társadalmi kontextushoz való viszonyuláson keresztül észlelhető. Utóbbi 

esetben a politikai jelentőség a jelentéstulajdonítás, a „ráértés” műveletein keresztül fo-

galmazódik meg, függetlenül attól, hogy a jelentést tulajdonító személy az uralkodó hatalmat, 

vagy a neoavantgárd szcénát képviseli-e. Egy további szempont alapján az ellendiskurzus léte 

függetlennek tekinthető mind a hatalom, mind az avantgárd művészvilág szándékaitól. Noha a 

neoavantgárd kultúra szereplői – néhány kivételtől eltekintve – alapvetően művészeti, nem 

pedig politikai tevékenységet szándékoztak végezni, az adott kontextusban működésük 

mégiscsak politikai jelentőséggel ruházódott fel. A diktatórikus keretek között az 

önszerveződés, az autonómia, és a saját kritikai nyilvánosság kialakítása is egyértelmű 

politikai gesztusként értelmeződik. Ugyanakkor a neoavantgárd szcéna oly mértékben 

különbözött a konszolidált kádárizmus világától, hogy léte a hétköznapi ellenállás eseteként is 

értelmezhető; így a politikai karakter a szubkulturális kívülállás és a műalkotások 

szimbolikus-metaforikus hatóereje mellett éppen a hétköznapi ellenállás gesztusaiban 

keresendő. Beke László pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak a hatalom tekintete 

konstruálhatja meg az ellenállást, hanem a műalkotás közvetlenül is lehet politikai gesztus, 

például a konceptuális művészet esetében. „A konceptuális művészetnek volt egyfajta 

politikai színezete. Ez egyrészt magával a létével és a furcsaságával, másrészt pedig a 

kommunikációs ügyességével, mert egy sereg olyan csatornát használt ki, amely őrizetlen 

volt, harmadrészt pedig a kimondottan politikai jellegű munkáival, műveivel volt 

kapcsolatos”.
29

 Minthogy a propaganda, a jelentések, és általában véve a kommunikáció feletti 

uralom megszerzése és megtartása a diktatórikus kultúrpolitika működésének alapfeltétele, 

ezért a kommunikáció, a média, a nyelv, a szemantika kérdéseit vizsgáló irányzat művelése 

önmagában is gyanús, felforgató, „ellenzéki-kritikai” karakterű volt. 

E szempont átvezet bennünket a médiaelmélet kérésihez. A magyar neoavantgárd 

kultúrában (a nemzetközi törekvésekkel összhangban) fontos médiahasználatai, 

médiaértelmezési, illetve médiakritikai gyakorlatok is összegződtek. Amennyiben figyelembe 

vesszük az irányzat önmagára reflektáló, „média-tudatos” – tehát a műalkotás mediális 

feltételezettségével számot vető – karakterét, akkor megállapíthatjuk, hogy egyrészt technikai-

technológiai szempontból is izgalmas újításokat valósítanak meg (melyek később beépültek a 

legkülönfélébb mainstream vagy kommersz képalkotó, zenei, és szövegalkotási eljárásokba 

is); másrészt médiaelméleti és médiakritikai szempontból is tanulságosak a szóban forgó 

alkotások. Bírálják a hivatalos média szürkeségét, többféleképpen is érthető korlátoltságát; 

gesztusaikkal javaslatokat fogalmaznak meg média határainak radikális kiterjesztésére; 

mintegy „reklasszifikálják” a tudáskészletet, képzetrendszert és eszközkészletet, mely 

Magyarországon az első nyilvánosságban a művészetet, a médiát, valamint az erről való 

gondolkodást alapvetően jellemezte. A hazai underground művészfolyóiratok – Szétfolyóirat, 

Sznob International, Aladdin Épeszű, Aktuális Levél – vizuális megoldásai, szerkesztési 

stratégiái, képértelmezési eljárásai, kulturális idézéstechnikái éppen e „reklasszifikáló”, 

médiatudatos (és egyben médiakritikai) gyakorlat megtestesülései.       

 

 

5. Zsidó identitáselemek a magyar neoavantgárdban    

 

                                                 
29

 Beke László szavait idézi Klaniczay Júlia – Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd. Budapest, 

2003, Artpool – Balassi, 203.  
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Amennyiben a magyar neoavantgárd egyes képviselőit, illetve törekvéseit a zsidóság 

társadalomtörténete, illetve a zsidó-magyar eszmetörténet kérdései felől közelítjük meg, akkor 

azt láthatjuk, hogy bizonyos magatartások, műalkotások, ideológiák és problémafelvetések 

nagyon szorosan kapcsolódnak ezekhez. Itt valójában egy bonyolult problémaszövevényről 

van szó, melynek az alábbi részeit vagy motívumait különböztethetjük meg.            

 Származás, családi háttér. A származás kérdése legszembetűnőbben akkor játszott 

szerepet, amikor egyes művészek a magyarországi zsidóság kultúrájával szorosan 

összefonódott szülők leszármazottai voltak, tehát „otthonról” birtokában voltak vagy lehettek 

olyan kulturális ismereteknek, tapasztalatoknak, tudásoknak melyek egyébként a Kádár-

korszaknak a zsidó identitást semmisnek tekintő vagy megtagadó, de legalábbis kényes 

kérdésnek tekintő nyilvánosságban nem jelenhettek meg.
30

 Erre példa Bálint István, aki Osvát 

Ernő dédunokája, Szerb Antal feleségének unokaöccse, és az Európai Iskola-tag neves 

festőművész fia volt. Példaként említhető Bíró Dániel, aki Erdély Miklós művészeti 

szakkörének tagjaként kapcsolódott a magyar neoavantgárdhoz, és aki Gedő Ilka 

festőművész, és Bíró Endre, a Joyce-fordítóként is nevet szerzett híres biokémikus gyereke 

volt. Példa lehet Bálint Klára gyereke, Szerb János orientalista, aki egy vékony kötetnyi 

verssel kapcsolódott a magyar neoavantgárdnak elsősorban az irodalmi hagyományához.
31

 Az 

irodalmárok közül említhető Tábor Eszter és Tábor Ádám, akik Tábor Béla kabbalista 

vallásfilozófiai gondolkodó, és Mándy Stefánia képzőművész, költő, művészettörténész 

gyerekei voltak. Kozma György felmenői között volt Kecskeméti György és Kecskeméti Pál, 

kiváló társadalomtudósok és irodalmárok, akik a húszas-harmincas években Mannheim 

Károly, József Attila, Szerb Antal baráti köréhez tartoztak. Mindezek a családi kötődések nem 

jelentik szükségszerűen a zsidó identitás vagy a zsidó gondolkodás összetevőinek a 

műalkotásokba történő bevonását, vagy reprezentációját, de látnunk kell, hogy a harmincas-

negyvenes években szocializálódó értelmiségiek gyermekeinek, tehát az újabb generációnak a 

munkáiban gyakran meghatározó szerepet játszottak a szülők kultúrájában jelenlévő, a 

zsidósággal kapcsolatos eszmetörténeti motívumok. De a zsidó származásból eredő 

idegenség-tapasztalat vagy a kirekesztettség érzése szerepet játszhatott úgy is, hogy egyes 

művészek ezt a tapasztalatot transzponálták alkotásaikba, így például Molnár Gergely.
32

          

 A zsidó eszmetörténet motívumai legszembetűnőbben Kozma György regényeit 

határozzák meg, melyek már a rendszerváltás idején, illetve az után születtek meg, de 

visszatekintő perspektívájukból arra tesznek kísérletet, hogy egyes művészek (Hajas Tibor, 

Erdély Miklós, Bódy Gábor) munkásságát és „legendáját” a zsidó eszmetörténet 

kontextusában értelmezzék.
33

 Kozma írásainak visszatérő motívuma például, hogy Erdély 

Miklós a bibliai prófétákat az első happening-művészeknek tekintette: „A félmosolyú Kozma 

Pista [Pista – Kozma álneve a regényben] nem hallott Jeremiásról, aki az első avantgárd 

happener volt. Nem olvasta a Bibliában, hogy ez a férfi meztelenül járt évekig Jeruzsálemben. 

                                                 
30

 A Kádár-korszak hivatalos felfogása az volt, hogy a zsidó kulturális-társadalmi identitás nem 

elfogadható, kivételt legfeljebb a vallásgyakorlás, a hitközségi élet jelentett. Az ebből eredő 

identitásproblémák klasszikus korai elemzései: Erős Ferenc – Kovács András – Lévai Katalin: Hogyan 

jöttem rá, hogy zsidó vagyok? Medvetánc, 1985/2-3, és a Kovács András által szerkesztett 

Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus tanulmánykötet (Budapest, 1984, Gondolat). Legújabban 

megrázó erővel György Péter dolgozta fel ezt a problémát, Apám helyett című könyvében (Budapest, 

2011, Magvető).      
31

 Szerb János: Ha megszólalnék. Budapest, 1990, Orfeusz Könyvek.  
32

 Lásd: K. Horváth Zsolt: Az erőszak imperatívusza. Molnár Gergely politikai antropológiája. 

Beszélő, 2006/1, 87-99. 
33

 Kozma György: Nijinsky, a gólem. Budapest, 1989, Holnap; uő: A kalandor lélek. Hová tűnt 

Nijinsky Casablancában. Budapest, 1998, Seneca; valamint: Ben Dixi: Szerb Antalné esete a 

Kabbalával. Budapest, 2009, Fapadoskönyv.   
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És egy bőrszíjat helyezett a tengerpart sziklái alá: »így pusztul majd el a város!« 

felkiáltással”.
34

 Mindez voltaképpen írói-irodalmi konstrukció, ugyanakkor írásai először 

hívták fel a figyelmet arra, hogy a neoavantgárd (legalábbis részben) egy olyan kulturális 

hagyomány örököse, mely jóval túlmutat az etnikai vagy társadalmi hovatartozás, vagy a 

puszta társadalmi besorolás problémáján. Az egyiptológus-vallástörténész, illetve Erdély 

Miklós-tanítvány Bíró Dániel munkássága egyrészt közvetlenül is kapcsolódik a zsidó 

vallásfilozófia világához.
35

 Másrészt Erdély szakkörének tagjaként is szívesen hangoztatott a 

zsidó hagyománnyal kapcsolatos elképzeléseket, melyekhez a saját származásához 

ambvivalens érzésekkel kötődő Erdély meglehetősen kényszeredetten vett tudomásul. Az 

Erdély Miklós művészetpedagógiai munkáságát feldolgozó kötetben kiadásra került egy 

Indigo-csoport beszélgetés, mely érdekes ellentétet rögzít Erdélynek, illetve Bírónak a zsidó 

vallási hagyományhoz való viszonyával kapcsolatban. Érdekes látni, hogy Erdély meglehetős 

flegmával, vagy olykor szarkazmussal fogadja Bíró – talán provokatívnak szánt? – 

megjegyzéseit. Bírónak a szent nevekkel kapcsolatos közbevetésére, miszerint „A név a 

szónak egy sűrítménye. Eleinte csak nevek voltak, nem voltak szavak” (mely a kabbala 

nyelvelméletének sarkalatos tétele) Erdély ennyit felel: „Na mindegy, de nyilvánvaló, hogy ez 

a jel tudománya irányába fog minket elvezetni”.
36

 Később a következő megjegyzés hangzik el 

Erdélytől: „[…] Foglaljuk össze: mit nevezünk ezek szerint pogánynak? Pogánynak azt 

nevezzük, ami re-realizálja az ideálisat, újra képpé teszi”. Erre Bíró Dániel a következőket 

mondja: „A zsidók a zsinagógát – hiszen nincsen zsidó templom – Schulnak, iskolának 

mondják jiddisül. Zsidó kultusz nincsen, áldozat nincsen, csak beszéd van”. Mire Erdély: 

„Már egyszer megvádoltak avval, hogy cionista klubot vezetek kreativitás címén, most már 

ebből elég legyen”.
37

 Pár oldallal később azt mondja Bíró: „[…] Tehát valószínű, hogy a 

zsidók és a keresztények ugyanazt a Messiást várják, csak az egyik körben várja, a másik 

egyenesben”, amire Erdély ezt válaszolja: „Ez a pécsi kiállítás szempontjából 

részletkérdés”.
38

 Erdélynek a zsidó hagyományhoz való viszonyát illetően jelenleg kevés 

publikált forrásdokumentummal rendelkezünk, ugyanakkor életművének itt említhető 

motívumaival – különösen Verzió című filmjét illetően – számos elemzés foglalkozik.
39

 

Mindenesetre egyre erősebb a konszenzus azt illetően, hogy Erdély életművének egyik 

rendkívül fontos kontextusáról van szó. 

                                                 
34

 Kozma: A kalandor lélek. Lásd még: Csak ezekről a korai performerekről nem hallott egyikünk sem. 

Kivéve talán Erdélyt, aki tanult héberül és valahogy fontosnak látta a Bibliát, Istent, a babonás 

hagyományokat, no meg a Messiást. Olvasta, hogy Jeremiás meztelenül járt évekig, s egy bőrszíjat 

helyezett egy szikla alá. Kozma György: Kalandor lélek, avagy Erdély Miklós ősisége. Magyar 

Műhely, (110-111), 1999, 49-56.  
35

 Martin Buber és Franz Rosenzweig műveinek fordítója, aki magyar, illetve német nyelven több 

tanulmányt is megjelentett e mesterekről. Lásd: Bíró Dániel: Franz Rosenzweig a technikáról. In Beke 

László és mások: Hasbeszélő a gondolában. Budapest, 1987, ELTE Bölcsészindex; uő: Franz 

Rosenzweigs Kritik in Martin Bubers „Ich und Du”. In W. Schmied-Kowarzik (Hg.): Der Philosoph 

Franz Rosenzweig. Freiburg/München, 1988, Karl Alber, Bd. II.; uő: A szelíd igazságért. Franz 

Rosenzweig és műve. Magyar Műhely (74), 1989, július, 1-6; uő: Martin Buber dialógus-filozófiája. In 

Buber: Én és Te. Ford. Bíró Dániel. Budapest, 1999, Európa. 
36

 Hornyik Sándor - Szőke Annamária (szerk.): Kreativitási gyakorlatok, Fafej, Indigo. Erdély Miklós 

művészetpedagógiai tevékenysége, 254. 
37

 Hornyik - Szőke i. m. 268. 
38

 Hornyik - Szőke i. m. 272. 
39

 A család hátteréről érdekesen számolnak be Erdély Dániel írásai: „Mi kis” életünk. Árgus, 1991. 

május, 89-100; Mi kis családunk. Árgus, 1992. január-február. A tematikus összeállítások közül lásd a 

Magyar Műhely és a Metropolis Erdély-számait: „Erdély Miklós szimpózium”. Magyar Műhely (110-

111), 1999; valamint „Erdély Miklós és a film” (szerk. Müllner András). Metropolis, 2007/4. Újabban 

lásd: Erdély Miklós: Levelek Jeruzsálembe. Múlt és Jövő, 2-3, 119-126.    



 10 

 Reakciók az antiszemitizmusra. A zsidó identitásukat műveikben is képviselő művészek az 

antiszemitizmus problémáját illetően kényes helyzetben voltak, a zsidógyűlöletre reflektáló 

műalkotások egy olyan politikai közegben jöttek létre, mely a kortárs antiszemitizmus létének 

kimondását tabu alá helyezte. Ennek számos következménye lehetett, melyek a szóban forgó 

művészek és alkotásaik értelmezésére is visszahatottak. Az efféle művek így szinte 

automatikusan politikai jelentőséget kaptak, minthogy szembeszegültek azzal a hivatalos 

politikai állásponttal, mely szerint zsidóüldözésről-zsidógyűlöletről beszélni indokolatlan, sőt, 

egyenesen káros, a vészkorszak immár történelemmé vált, és különben is a náci 

Németországot, illetve a Horthy-, majd a Szálasi-rendszert terheli érte a felelősség. Ezért az 

antiszemitizmus kérdését érintő neoavantgárd alkotások egy többszörösen légüres – vagy 

ellenkezőleg: nagyon is túlfeszített – értelmezési térben jöttek létre: az általuk érintett 

társadalmi jelenség (az antiszemitizmus), a mélyükön rejlő vagy éppen manifeszt 

identitástapasztalat (a zsidó identitás) a hatalom részéről egyaránt nem-létezőnek 

nyilváníttatott, maga a színtér pedig, ahol ezek az alkotások létrejöttek, a kultúra perifériáján, 

vagy valamiféle undergroundban helyezkedett el. Lássunk néhány példát. Major János így 

idézte fel a hatvanas évek világát, amikor az 1966-os Scharf Móric emlékezete, valamint az 

Avtoportret című híres munkáit készítette: „A témával foglalkozni, egyáltalán ezt a szót leírni, 

hogy zsidó, azokban az években nem nagyon volt mód. Nem tudom, hogy miért volt ez tabu, 

vagy talán létezett egy tikos ukáz, hogy ilyesmiről nem szabad írni, a zsidó írókat pedig talán 

valami gátlás tartotta vissza, hogy erről nyíltabban írjanak?”.
40

 A nagyon összetett 

szimbolikájú Scharf Móric emlékezete című képét – melynek két változata készült el: Scharf 

Móric emlékezete, első változat (Renata Müller…); valamint a Scharf Móric emlékezete, 

második változat (Óriási pánik…) – Major így értelmezte: „Ezt tartom a főművemnek. Ez 

olyan dolog, amiben van eredetiség. Mert a modern korban ez a legdöntőbb a művészet 

szempontjából. Maga a téma olyan, amivel a képzőművészetben addig senki sem foglalkozott. 

A tiszaeszlári per egyedülálló dolog volt, és a per fantasztikuma, hogy rávesznek egy tizenöt 

éves gyereket, hogy valljon a szülei ellen, ugyancsak rendkívüli volt. Eötvös Károly remek 

könyvét, amit a világon minden zsidónak el kellene olvasnia, gyerekkoromban olvastam. […] 

A kép tere egy kis épület, egy temetőben álló kis ház, amelynek nyitva az ablaka, az ablakon 

át lehet látni a hullát, melyről Solymosi Eszter holttestére asszociálhatunk, de WC-re, és 

fürdőszobára is. […] Ezt a lapot persze hiába küldtem kiállításokra, cionistának tartottak, amit 

én nem értettem. A Scharf Móric emlékezete miatt rendkívül sok negatív élményem volt, és a 

legkiválóbb emberek sem értették meg”.
41

 A kép szubverzív erejéhez azonban nem csak a 

tiszaeszlári perre és az antiszemitizmusra történő utalások, a hullaházi bomlás ábrázolása, a 

halál anatómiájának pornografikus átértelmezései biztosítják, hanem azok a blaszfémikus 

motívumok is, melyekben a mű bővelkedik, így például Major képe erősen épít a zsidó 

sírkövek, a férfi nemiszerv, valamint a gumióvszer sajátos hasonlóságára. Ez tovább fokozza 

a kép erejét, hiszen az önmagában is tabu alá eső téma (zsidóság, antiszemitizmus) kiegészül 

a halál és a vallás képeinek valamiféle infantilisen groteszk és obszcén megközelítésével. Az 

Avtoportret című munka – ismertebb címén: Biboldó mosakszik – felkavaró önarckép: a 

művész ebben az esetben az antiszemita karikatúrák szemszögéből ábrázolja önmagát. Ez 

egyrészt a saját identitásra való rákérdezés egyik (noha szokatlan) formája, másrészt politikai 

provokáció is egyben, valamint annak dokumentuma (miként György Péter egy vita során 

fogalmazott), hogy „mit csinál valakivel a félelem”; valamint „mit csinált a kortársakkal a 

                                                 
40

 Önnéző. Hajdu István beszélgetése Major Jánossal. Balkon, 2009, 2-10, 7.  
41

 Önnéző. Hajdu István beszélgetése Major Jánossal, 9. Major szavai Eötvös Károly A nagy per, mely 

ezer éve folyik s még sincs vége című könyvére (Budapest, 1904, Révai) vonatkoznak, egyébként 

részben ez a könyv inspirálta Erdély Miklós Verziók című filmjét is.       
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holokauszt, mit csinált a szocializmus, az identitás nélküli társadalom az emberekkel, a 

művészekkel”.
42

  

 A magyar neoavantgárd fent említett törekvéseit úgy összegezhetjük, hogy a zsidó 

származású művészek egyrészt megkísérelték feloldani, illetve provokálni azokat a tilalmakat, 

melyekkel a rendszer a zsidó identitás kérdéseit, valamint az antiszemitizmus problémáját 

körülvette, másrészt – ha töredezett formában is – de megjelenítették a zsidó szellemi-

kulturális hagyomány valamiféle folytonosságát egy olyan időszakban, amikor erre egyébként 

nem nagyon volt lehetőség. Ezért a magyar neoavantgárd egyes törekvéseit leírhatjuk úgy is, 

mint valamiféle „imaginárius zsidó tér” jelentkezését a Kádár-korszak kultúrájában, 

pontosabban azokban a társadalmi résekben, ahová a korszak hivatalos kultúrája már nem 

hatolhatott be.       

 

 

6. Popzene és neoavantgárd 

 

A hetvenes évek és a nyolcvanas évek fordulóján, majd a nyolcvanas évek elején valósult meg 

Magyarországon a popzene és a neoavantgárd egymásra találása, noha ez az egymásra találás, 

majd a belőle következő zenei kibontakozás már nem kimondottan a neoavantgárdként 

jellemezhető miliőben, hanem az új hullám, illetve az új szenzibilitás kontextusában zajlott 

le.
43

 Noha a nyolcvanas évek elejének újhullámos zenei törekvései sok szempontból 

egységesnek vagy legalábbis kontinuusnak érzékelhetőek, jól látható, hogy az egyes 

zenekarok stílusa és felfogásmódja között voltak különbségek, az URH zajos gitárzenéjétől 

kezdve a Trabant minimalizmusán keresztül a Vágtázó Halottkémek sámán-punkjáig. A 

szóban forgó zenekarok által képviselt irányzat elnevezése sem volt egységes: a punk, az art 

punk, a new wave, az újhullám, az alternatív jelzők ugyanazokra a zenékre egyaránt 

használatosak voltak. A legfőbb különbségnek az számított, hogy az itt említendő zenekarok 

(Bizottság, URH, Európa Kiadó, Trabant, Balaton, Vágtázó Halottkémek, Kontroll, Neurotic) 

egyértelműen el kívántak határolódni a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat (MHV) által 

támogatott zenekarok világától. Az elkülönülés okai sokfélék voltak: az MHV zenekarok 

zenészei professzionális művészeknek számítottak, míg az újhullámos zenekarok tagjai 

amatőröknek, az előbbiek hajlandók voltak politikai megalkuvásokra, vagy legalábbis 

megegyezésre, hogy lemezük jelenhessen meg, az utóbbiak nem. Az MHV zenészei jóval 

idősebbek is voltak: legtöbbjük a magyar „beat” hőskorában kezdte pályafutását, míg az 

újhullámos zenészek a húszas éveik legelején jártak, Müller Péter Ivánt kivéve. De még 

lényegesebbek a további különbségek: a magyar újhullám elfordult az MHV zenekarok 

„rockizmusától”,
44

 amit a kemény fémzene, a macsó magatartás, a nárcisztikusan virtuóz 

hangszerkezelés jelentett és egy sokkal szofisztikáltabb, meditatív, kísérletezőbb, low-fi, a 

hangszeres tudás és a tapasztalat hiányából esztétikai értéket létrehozni igyekvő zenei 

                                                 
42

 A Soá az irodalomban. Konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban (2012). Litera.hu/hirek/a-

muveszet-teszi-a-dolgat   
43

 A popzene történetében a nyolcvanas évek első felének posztpunk törekvéseit nevezik új hullámnak, 

melyben az előadók elfordulnak a rockzenei kliséktől, új inspirációs forrásokat keresnek (jellemzően a 

funkot, a diszkót és az experimentális zenéket), a gitárzene szintetikus hangzásokkal egészül ki, a 

szövegek pedig nagymértékben ironikusakká válnak. A new wave jellegzetes képviselői a Talking 

Heads, Elvis Costello, Laurie Anderson, vagy a nyolcvanas években ismét új zenei köntösben 

jelentkező David Bowie. Az új szenzibilitás a nemzetközi, főleg olasz és német műkritika 

szóhasználata nyomán főként Hegyi Lóránd törekvései eredményeként került használatba. Lásd: Hegyi 

Lóránd: Új szenzibilitás. Budapest, 1983, Magvető. 
44

 A „rockizmus” kulturális kritikájához lásd: Reynolds, Simon – Press, Joy: The Sex Revolts. Gender, 

Rebellion, and Rock and Roll. London, 1995, Serpent’s Tail. 
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megközelítésmódot képviselt. Fontos különbséget jelentett, hogy az újhullámos, vagy 

alternatív zenekarok jelentős része szoros szálakon kapcsolódott az akkori budapesti 

művészeti underground világához, mind a társasági összetétel, mind a művészetfelfogás 

tekintetében. Ez azt is eredményezte, hogy a kultúrpolitika képviselői jóval nagyobb 

gyanakvással figyelték őket, ami sokszor rendőrségi zaklatásokhoz, felelősségre vonásokhoz 

vezetett. Ebből a szempontból azonban ugyanazzal a problémával találták szembe magukat, 

mint az underground más tagjai esetében: azoktól, akik nem kértek az állami forrásoktól, 

elvenni sem nagyon lehetett, nem lehetett nyomást gyakorolni rájuk megvont gázsikkal, 

letiltásokkal, kiutazási tilalommal, az albumokról lehagyott dalokkal, az üzletekből visszavont 

lemezekkel. 

A kultúrpolitika az elszigetelés eszközét választotta: a popzenészek szakszervezetének 

megalakulásakor a hírhedt 1981-es tatai tanácskozáson Tóth Dezső kulturális 

miniszterhelyettes és Erdős Péter az MHV popzenei részlegének vezetője kijelentette, hogy 

csak akkor teljesítik a „profi” zenészek követeléseit, ha elhatárolódnak a punktól és az 

alternatív zenekaroktól, melyek közül többet név szerint is megemlítettek. Menyhárt Jenő így 

idézi fel az akkor történteket: „Azt fontos érteni a történet szempontjából, hogy abban az 

időben, azt, amit mi csináltunk, néhány más úgynevezett underground zenekar 

munkásságához hasonlóan, felsőbb helyeken felforgató tevékenységnek tekintették. […] 

Hivatalos rockzenészeknek azokat nevezték akkoriban, akik olyan együttesekben játszottak, 

amelyeknek a lemezgyár kiadta a lemezeit, s akik ennek következtében folyamatosan jelen 

voltak a médiában is. Akik pedig politikai okokból ezen a körön kívül estek, azokat hívták 

underground zenészeknek”.
45

 „A megbeszéléseken, mint a legmagasabb beosztású tisztviselő, 

megjelent Tóth Dezső, a művelődési miniszter helyettese. Ő a tanácskozás során napirendre 

tűzte a rockzenei életben az utóbbi időben a fejét felütő, a szocialista rendszerrel alapvetően 

összeegyeztethetetlen tevékenységek kérdésének megvitatását is. Az underground 

zenekarokról volt szó tehát. Felhívta az egybegyűltek figyelmét, hogy közös erővel kell 

felvenniük a harcot a párt és kormányszervekkel ez ellen az aggasztó jelenség ellen”.
46

                        

 A nyolcvanas évek alternatív zenei törekvéseinek Magyarországon egyetlen előzménye 

volt, Molnár Gergely tevékenysége, majd az általa alapított Spions működése 1978 és 1979 

között.
47

 Ugyanakkor a Spions kapcsolódott a legszorosabban a magyar neoavantgárdhoz, 

alapítói Molnár Gergely és Najmányi László a zenélést megelőzően ismert avantgárd 

művészek voltak, már a balatonboglári kápolnatárlatokon is szerepeltek, és a Spions fellépései 

is színházszerű, a performansz és a body art elemeit vegyítő produkciók voltak – legalábbis 

szándék szerint, hiszen Magyarországon összesen másfél koncertet adtak, egy teljes műsort a 

Tömegkommunikációs Kutatóközpontban, egy néhány szám után technikai okokból 

félbeszakadt koncertet Pécsen. A Spions hatása rendkívül erős volt a nyolcvanas évek 

újhullámos törekvéseire, különösen Müller Péter Iván és Menyhárt Jenő zenei világára, illetve 

szövegeire. Erről Menyhárt Jenő így beszélt: „Amikor megnézte az ember a Spionst, nem 

nagyon maradtak benne kétségek azzal kapcsolatban, hogy valójában mit is lát. Később 

jobban megismertem a számaikat, megszereztem kazettán. Pontos, jól megírt szövegeik 

voltak, olyan tartalmi és formai megközelítésből, amely teljesen új és egyedi volt az akkori 

magyar nyelvű rockzenében. Egészen addig nem is gondoltam, hogy ilyesmit egyáltalán lehet 

                                                 
45

 Para-Kovács Imre: Amerika kiadó. Beszélgetések Menyhárt Jenővel. Budapest, 2006, Glória, 105-

106.  
46

 Para-Kovács Imre: Amerika kiadó, 106. Vö. Boros Lajos és mások (szerk.): Könnyűműfaj ’81. 

Popzene és környéke egy tanácskozás tükrében. Budapest, 1981, KISZ Budapesti Bizottság Politikai 

Továbbképzési központ.    
47

 Lásd: K. Horváth Zsolt: Az erőszak imperatívusza. Molnár Gergely politikai antropológiája. Beszélő, 

2006/1, 87-99; uő: A gyűlölet múzeuma. Spions, 1977-1978. Korall (39), 2010, 119-144; Havasréti 

József: Alternatív regiszterek. Budapest, 2006, Typotex, 157-208. 
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csinálni. […] Tulajdonképpen ez a zenekar mutatta meg nekem, hogy a rockzene keretein 

belül lehet valódi szellemi teljesítményeket végigvinni. Ilyenformán pedig engem is érdekelni 

kezdett a dolog. Az egész Spions-történet rendkívül figyelemreméltó és borzasztóan erős 

művészeti megnyilvánulás volt, amelyben nagyon sok minden gyökerezett, ami aztán a 

rákövetkező években történt”.
48

           

 Külön ki kell emelnünk az újhullámos zenekarok erőteljes szövegközpontúságát. Molnár 

Gergely excentrikus szövegvilága egyrészt jól megfelelt a dalszerűség követelményeinek, 

ugyanakkor magába foglalta a neoavantgárd szövegirodalom jellegzetes elidegenítő 

effektusait is. Az Emlékképek című dalban egyszerre jelenik meg a klasszikus No future! 

punk-szlogen (mely a Spions koncertplakátján is szerepelt), a múlt eltörlésére és a teljes 

ellenőrzésre vonatkozó totalitárius politikai program, valamint a Molnár szövegeit általában is 

jellemző agresszív hang:       

 
emlékképek / a sátán ül szemedben / emlékképek / minden arc kegyetlen  

emlékképek / a széthasított koponyában / ez volt az agyad  

(…) 

emlékképek / menekülj előlük /emlékképek / védd magad tőlük 

emlékképek / a gyilkosaid várnak / emlékképek / mindenhonnan látnak 

emlékképek / mind öld meg őket / emlékképek / PUSZTÍTSD A JÖVŐDET    

emlékképek / pusztítsd el őket / emlékképek / ne hagyj a jövőnek 

emlékképek / pusztítsd el őket / emlékképek / pusztítsd a jövődet 

 

Emlékképek (Memory Pictures), 1977
49

 

 

A Nirvánia hasonlóan tobzódik az undor, a gyűlölet, az agresszió képeiben, ugyanakkor a 

provokatív politikai motívumok erőteljesebbek, hiszen jól érzékelhető, hogy egy totalitárius 

munkásállam életének jeleneteiről van szó: 
 

a munkások indulnak az indulóra 

a tankok várnak a hajnal mind soványabb 

a nők segge nagy, a sexet gyűlölik 

az utcasarkokon részeg bandák állnak 

 

Nirvánia, oh, Nirvánia 

Kibaszott ország, üres mint a zsebed, 

Nirvánia, oh, Nirvánia 

Egy emberi arc sincs, az egész faj veszett 

 

Nirvánia, oh, Nirvánia 

Remélem elsőként pusztul el, 

Nirvánia, oh, Nirvánia 

Semmi kíméletet nem érdemel 

 

hányásnyomok és szeméthegyek 

az utcán egész éjjel üvöltenek 

a falakból is gyűlölet sugárzik 

és minden idegenre egy késszúrás vár itt 

(…) 

 

                                                 
48

 Para-Kovács Imre: Amerika kiadó, 39. 
49

 Papp Tamás (szerk.): Sznob International. Spions-dokumentumok. 1982. (az Artpool 

archívumában). Az alább következő Spions-szövegek ebből a kiadványból származnak. 
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Nirvánia, oh, Nirvánia 

gennyes fekély Európa testén 

Nirvánia, oh, Nirvánia 

Minden ország csak nyerhet a vesztén 

Nirvánia, oh, Nirvánia 

hordaléknép, nincs mit várnia 

 

Nirvánia / Albánia, 1977  

 

A hírhedtté vált Anna Frank álma párdarabjának tekinthető az A Summer Song, mely néhány 

utalásával továbbviszi az Anna Frank… Holocaust-motívumát, ugyanakkor a népirtás és a 

háború témáját az ellenkultúra képeivel (Jim Morrison, rock and roll, Chuck Berry, szeretet, 

Beatles, Hey Jude) vegyíti. A hippi-kultúra, az ellenkultúra („counter-culture”) képzetkörének 

dehumanizálása, kisajátítása, agresszív újraértelmezése ugyancsak Molnár kedvelt költői 

eszköze: 

 
Morrison szobrát ledöntik 

A forradalmak beérnek 

A globális falu fölött 

Istenem, micsoda ének 

Ez lesz az utolsó nyarunk 

Drágám vége az évnek 

A tél, amit úgy akarunk, 

Megtisztít engem és téged 

 

Menekülj végre / az álomnak vége / menekülj végre / az álomnak vége…  

 

És hallom: ugatnak a fegyverek 

A seregek harcra készek 

A városból menekülj el 

Lakásod aktív tűzfészek 

A bombák lassan lehullnak 

Amszterdam ég és ég a tenger 

Istenem, micsoda színház! 

A lángszóró éjszakáján 

Számolj az idegenekkel  

 

A Summer Song, 1977.  

 

Az archívumokban, mindenekelőtt az Artpoolban fennmaradt kiadatlan szöveganyag egyes 

darabjai azt mutatják, hogy Molnár nem dalszövegnek szánt költeményei hasonlóan 

militarista kontextusban íródtak, de nem feltétlenül volt bennük jelen a Spions-dalokban 

dominánssá vált gyűlölködő, a társadalmat az undor, az abjekció tárgyaként kezelő hangnem. 

Lássunk egy példát, a háborús töredék (magyar) címet viselő szöveget:    

 
1. a messzehordó visszatér 

2. a bakancsnok kiadja az utászt 

3. a hadikutya megette a haditápot 

4. a csapattesten kiütések keletkeznek 

5. az áruló eladja az utolsó ingét 

6. a hazafi hazafiszi feleségének 

7. az élőlények életét kioltja az államtakarékosság 

8. az aknavetők vetik már az aknát az aknamezőn 



 15 

 

háborús töredék (magyar) 

 

Szójátékok, szófacsarások, nominális szerkezetek, metonimikus valóságtöredékek, groteszk 

jelenetek halmozásai jellemzik e stílust, ugyanúgy, mint ebben az időben Hajas Tibor, Dobai 

Péter, Szerb János, Szentjóby Tamás, Lajtai Péter szövegeit. A hatalom, a háború, az 

agresszió képeivel folytatott játék Molnár szövegei esetében egyértelműen politikai 

jelentésekkel töltődött fel: „Fő mondanivalója ellentmondott a populáris kultúra normaképző- 

és megerősítő jellegének, amennyiben olyan értékeket tűzött a zászlajára, melyek minden 

demokratikus kultúrát ápoló társadalomban inkább negatív megítélés alá esnek: 

parancskövetés, utasítás-végrehajtás, célgép, árulás. Egyfelől azonban az 1970-es évek 

Magyarországán nem ilyen társadalom volt, a diktatúra jelenlétében nyíltan magasztalni 

mindezt, vagy egy besúgókkal átitatott légkörben a kémek – lényegükből, életmódjukból 

fakadó – etikátlanságát dicsőíteni, durva retorikai rájátszás volt egy politikai evidenciára”.
50

 

Érdekes látni, hogy Molnár Gergely szövegírói tevékenységét, valamint egész esztétikai 

programját mind a hatalom képviselői, mind a neoavantgárd szubkultúra tagjai a fasizmus 

kérdéséhez kötötték. A hatalom részéről erre egyrészt Molnárnak az antiszemitizmus, a 

népirtás, illetve a nemzetiszocialista esztétika képzeteihez-motívumaihoz kapcsolódó 

megnyilvánulásai adtak okot, másrészt az a körülmény, hogy a punk 1977-es szórványos 

magyarországi felbukkanását félelemmel fogadták, és (a punk-mozgalom anarchista-

szélsőbalos jellegét figyelmen kívül hagyva, vagy arról mit sem tudva) a nyugati 

szélsőjobboldali politikai hagyományokhoz kapcsolták.
51

 Birkás Ákos festő egyik 

előadásában maga is a fasizmus jelenségköréhez, a fasiszta attitűd szimbolikus kisajátításához 

kapcsolta Hajas Tibor, Najmányi László, valamint Molnár Gergely tevékenységét, de ennek 

szerinte hatalomtechnikai okai voltak: a neoavantgárd szubkultúra elszigetelt helyzetében ez 

volt az egyetlen lehetőség, hogy valamilyen módon kifejezzék elégedetlenségüket a 

rendszerrel szemben. Hajas, Najmányi és Molnár Gergely „megkísérelte a lehetetlent, még 

egy dobás volt, egy végső dobás a hatalommal szemben: […] nem elzárkózni tőle, nem 

tárgyalni vele, nem partnerként, nem alattvalóként lépni fel, nem ellenségként lépni fel, 

hanem egész egyszerűen hatalomként lépni fel. […] Világos, hogy ez az ellen-hatalom, ez a 

privát-hatalom belevitte őket teljesen egy fasizoid vonalba. Teljesen mellékes az, hogy 

kapcsolódik, hogy micsoda áthallások vannak a nemzetközi terrorizmus szelleme és a nyugati 

avantgárd szellemi összefüggései közt és Hajasék föllépése közt. Teljesen mellékes, a lényeg 

az, hogy Hajasék föllépése egy, a hatalommal való konfliktusában megrekedt csapat 

legnagyszerűbb kitörési kísérlete volt, ami lényegében sikerült”.
52

 

 A Spions-dalok sűrítettsége, provokatív hangvétele, bizarr látásmódja nagyon intenzív 

hatást gyakorolt az utána érkezők szövegeire, különösen Müller Péter Iván és Menyhárt Jenő 

esetében. A tematikus egységek és motívumok szempontjából jó példa erre a Molnár Gergely 

által különösen preferált militarista esztétika, illetve a háborús képzetkör továbbélése az URH 

és az Európa Kiadó szövegeiben. Menyhárt Jenő szövegvilága ugyanakkor árnyaltabb, 

ironikusabb, mint Molnár Gergelyé volt, de sok szempontból megőrizte Molnár komor 

hangvételét, mint ahogy a Molnárt a punknál sokkal jobban befolyásoló David Bowie zenei 

hatásait is. 

 
Lehet, hogy megölnek minket édes. 

Ránk a háború és a béke egyaránt veszélyes.  

                                                 
50

 K. Horváth Zsolt: A gyűlölet múzeuma, 134. 
51

 E felfogás jellegzetes (és késői) dokumentuma az MHV popmenedzser, Erdős Péter cikke: 

Felszólalás a szennyhullám ügyében. Kritika, 1983/7, 16-17.    
52

 Birkás Ákos: Ki az áldozat? Ki a tettes? és Mi a teendő? Aktuális Levél (1), 1983, 19-30.  
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Tízezer volt radíroz bele az agyba, 

Halvány mosolyt tetovál az arcra,  

Elektromos fény villan a kékből, 

Lefényképeznek minket az égből. 

(…) 

Menyhárt Jenő: Lehet…
53

 

 

Ezzel szemben a Trabant és a Balaton, azaz Vető János, Víg Mihály, valamint Kozma György 

dalszövegei az ellenkező végletet testesítették meg. A banális vagy abszurd helyzetképek, a 

filozofikus semmiségek, a melankolikus gondolatfoszlányok sorát összefűző szövegeik 

ugyanúgy az ellenvilágát alkották a professzionális (illetve a korszak Magyarországán annak 

mondható) popzenének, mint flegma előadásmódjuk és sajátos low-fi zenei világuk. 

Példaként egy kevésbé ismert szöveget, Kozma György munkáját szeretném idézni, mely 

nagyon szuggesztíven fejezi ki egy, az art punk militarizmusától mindenben eltérő neurotikus-

melankolikus pop-költészet sajátosságait: 

 
Azt hiszem elvész minden percem 

És talán ez a kisebbik baj 

 

De néha egy percet visszaszerzek 

És úgy érzem magam, pont mint tavaly: 

 

Behúzott nyakkal, szomorú arccal  

Nézem a ködben azt az uszályt 

S azt hiszem nem bírom naponta harccal 

A „nem szabad”-ot, a „kell”-t a „muszáj”-t. 

 

Kozma György: [Azt hiszem…], 1984.
54

    

 

A művészeti, társművészeti kölcsönhatásokat illetően azt mondhatjuk, hogy mindaz, ami 

Magyarországon a nyolcvanas évek elején egyfelől (az underground perspektívájából) 

magától értetődőnek látszott, a mainstream szempontjából pedig vagy amatörizmusnak, vagy 

bizarr érdekességnek, egy nagyon átfogó globális tendencia részét képezte. A 

zeneszociológia, a populáris zene kultúrtörténete, a művészettörténet-írás, valamint a cultural 

studies eredményei egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a popzene, benne rock és a punk 

története mindig is nagyon szorosan összefonódott az avantgárd művészeti törekvésekkel. 

Simon Frith híres könyve felhívta a figyelmet a brit popzene és az angol művészeti iskolák 

oktatási programja közötti összefüggésekre, Dick Hebdige a punk esztétikája és a történeti 

avantgárd törekvések (elsősorban a dadaizmus és a szürrealizmus) jelhasználata közötti 

hasonlóságokat elemezte, Greil Marcus a szituacionizmus és a punk mozgalom 

kölcsönhatásait vizsgálta egyik könyvében.
55

 

                                                 
53

 In Lukin Gábor (szerk.): Izzó parázs. Kozma György, Menyhárt Jenő, Vető János, Víg Mihály 

dalszövegei, méhes Marietta illusztrációival. Enerva, 1984.  
54

 In Lukin Gábor (szerk.): Izzó parázs. Kozma György, Menyhárt Jenő, Vető János, Víg Mihály 

dalszövegei, méhes Marietta illusztrációival. Enerva, 1984. 
55

 Sorrendben: Frith, Simon – Horne, Howard: Art into Pop. London – New York, 1987, Routledge; 

Hebdige, Dick: Subculture. The Meaning of Style. London – New York, 1994, Routledge; Marcus, 

Greil: Lipstick Traces. A Secret History of the Twentieth Century. Cambridge (Massachutsetts), 2003, 

Harvard Up.       
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Ezek az összefonódások és kölcsönhatások objektivációit mind magától értetődőbben 

tartották az elismert művészet részének – sokkal inkább, mint Magyarországon, ahol még a 

neoavantgárd köreit is leginkább az esztétikai elitizmus jellemezte. Koós Anna például 

felháborodott hangon idézi fel, hogy emigrációjuk után egy hollandiai fesztiválon a King 

Kong „diszkósított” változatát adták elő, Bálint István követelésére: „István mindenáron a 

tömegdivatot akarta behozni, ebben az esetben a diszkót, és senki se beszélte le róla”.
56

 Az 

előadás nem volt meggyőző: „A lányok, Eszter, Boriska és Ágnes, görkorcsolyás felszolgálót 

játszottak a fülsüketítően hangos diszkózenére – John Travolta, Saturday Night Fever, lehet 

ennél mélyebbre süllyedni?”.
57

 A nyolcvanas évek eleje ilyen szempontból is áttörést jelentett, 

noha ezen áttörés jeleit és eredményeit inkább csak az underground érzékelte, az olykor több 

ezres nézőszám előtt játszó alternatív zenekarok közönségét nem annyira a kortársművészeti 

kapcsolatok mibenléte, mint inkább a spontaneitás, az újhullámos zenék sajátos rétegzettsége, 

a jól megírt szövegek, és a zenészek újszerű, az MHV előadóktól teljesen eltérő zenei 

hozzáállása vonzotta vagy érdekelte. 

 

 

7. Transzavantgárd, új szenzibilitás  

 

Már az újhullámos popzenekarok tevékenysége kapcsán is említésre került, hogy 

tevékenységük inkább volt a nyolcvanas évek elején kibontakozó „új érzékenység” 

korszakához, mintsem a szűkebb értelemben vett neoavantgárdhoz. Azt is mondhatjuk, hogy 

az URH és az Európa Kiadó még közelebb állt a hetvenes évekbeli neoavantgárd 

akcionizmusához és szigorú éthoszához, a Trabant és a Balaton melankolikus és olykor 

infantilis zenéje viszont már egyértelműen az „új érzékenység” megnyilvánulása volt. E 

korszakváltás ugyanakkor – mely végül a posztmodern művészet-, illetve kultúrafelfogás 

magyarországi meggyökerezését eredményezte – sokkal nagyobb horderejű volt, melyben a 

popzene átalakulása csak egy fontos részfejezetet képezett.         

 Noha az új érzékenység és a posztmodern között számos kapcsolódási pont észlelhető, sok 

tekintetben közös diskurzust alkotnak, az új érzékenység elsősorban a képzőművészetre és a 

filmre vonatkozóan jelent meg a kritikai beszédmódokban, míg a posztmodern fogalmának 

térhódítása elsősorban az irodalom közegében volt megfigyelhető, és a „prózafordulat” 

íróinak fogadtatásához kötődött.
58

 A problémakör tudatosulása és az új Zeitgeist első jele 

Birkás Ákos Ki az áldozat? Ki a tettes? és Mi a teendő? című, 1982. december 12-én tartott 

előadása, mely kijelölte a posztavantgárd korszak kereteit. A heves vitákat kiváltó előadás 

szerint a hazai neoavantgárd képzőművészet a kultúrpolitika nyomása miatt belekényszerült 

egy radikális szerepkörbe, és ez a szerepkör lényegében fogva tartotta őt.
59

 Az előadás vitája 

során Beke László hozzászólásában említésre kerültek azok a stíluskategóriák, melyek 

meghatározták az új korszak fejleményeit, ilyen volt általánosságban az „új eklektika”, az 

egyes regionális törekvéseket illetően pedig a német „heftige Malerei” és az olasz „trans-

avantgarde”, az amerikai „new painting” művészet. 

Birkás előadása 1982. december 30-án folytatódott, ahol a művész a magyar neoavantgárd 

„halálát” jelentette be, így az avantgárd „sírbeszédeként” rögzült az utókor emlékezetében. Ez 

a szöveg egyrészt a magyar neoavantgárd, másrészt a transzavantgárd, a posztmodern 
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történetének egyik legfontosabb dokumentuma, éppen azért, mert korszakhatáron helyezkedik 

el, és e korszakhatár-tudat pozíciójából fogalmaz. Birkás a neoavantgárd művészetet afféle 

radikális és utópikus „követeléscsomag”-ként jellemezte, és az avantgárd halálát abból vezette 

le, hogy ezek a követelések nyugaton már teljesültek, Magyarországon pedig még nem 

teljesültek, és ezért a magyar neoavantgárd egy ráerőszakolt esztétikai-politikai gettóban 

kimerült, a tetszhalál állapotába jutott. Birkás a kiutat elsősorban – más lehetőségek mellett – 

a festészet újbóli térhódításában látta, és ez a fordulat be is következett. A nyolcvanas évek 

elejétől a festmény a neoavantgárd meghaladásának fő iránya. „Esztétikailag vagy 

technikailag pedig a festészet mellett egy nagyon egyszerű és energikus érv szól: a hetvenes 

évek művészete roppant közvetett volt, és ez a közvetettség egyfajta fakóságot hozott 

magával. Ezután van egy képéhség, amelyik a spontán gesztust és a legélményszerűbb elemet, 

a színt ünnepelni tudja”.
60

 Így az „új festészet” a nyolcvanas évek hazai képzőművészetének 

egyik meghatározó irányzatává vált, miközben a korábbi, neoavantgárd gyanánt jellemezhető 

törekvések is megmaradtak. A festészet mellett az új érzékenység törekvései kifejeződtek 

másféle közegekben, így az új szenzibilitás filmjeiben, vagy az avantgárd-alternatív 

popzenekarok produkcióiban is. Kritikatörténeti szempontból hangsúlyozni kell a 

transzavantgárd (művészet), valamint a posztmodern (irodalom) közötti érintkezéseket, akkor 

is, ha ezek az érintkezések a fogalmak recepciójának némileg absztrakt szintjén jelentkeztek. 

E recepcióban érzékelhető valamiféle fogalmi-, illetve jelentéshasadás is: a hazai 

művészetkritikai diskurzusokban inkább az „új szenzibilitás” és a „transzavantgárd”, az 

irodalomkritikai beszédben pedig a posztmodern kifejezés terjedt el. Egészében véve azt 

mondhatjuk, hogy a posztmodern fogalma a nyolcvanas évek elejétől mind inkább népszerűvé 

válik a hazai művészetkritikai és irodalomkritikai diskurzusok közegében, de elsősorban a 

kritikai szótár (közbeszéd) definiálatlan alkotóelemeként; a posztmodernséggel kapcsolatos 

viták lefolytatása, illetve a fogalom történeti, esztétikai és filozófiai kontextusának bemutatása 

az évtized második felére húzódik.
61
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