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Egy nagyváros mint 
műalkotás – Budapest
Lévai Zoltán videoinstallációja

 � Örs vezér tér, Budapest
 � 2009. március 27.

Van az örs vezér téren egy hatalmas kivetítő, ami reklámokat sugároz egész nap. 

rövid szövegeket és képeket, amiket a járókelők már szinte észre sem vesznek, 

hiszen annyira természetes, hogy mindenütt ezek, hiszen mindenütt ezek kísér-

nek, vesznek minket körül az újságokban, tévében, villamoson, vagy a metrón.

lévai zoltán ezen a kivetítőn mutatta be filmjét, mely egy távirányítós kisau-

tóra szerelt kamerával készült Budapesten. A kamera egy eddig ismeretlen néző-

pontból rögzíti a várost. ebben a spontán filmben nincs előre megtervezett lát-

vány, minden véletlenszerűen történik. A film befogadásához azonban intuíciós 

készség kell. Az ellenállás helyét fedezhetjük föl abban, amint a film ellenszegül 

a manipulált reklámok dömpingjének, a posztmodern kultúra giccseinek. A kive-

títőn látható film reflexió a városról, amely most egy másik aspektusból látható: 

máshol és máskor fölvett spontán pillanatokban, ahogy a távirányítós kisautóra 

szerelt kamera rögzítette. Az idősíkok (a film ideje és a vetítés ideje) egymásba 

játszanak, összecsúsznak, egymást fölerősítve növelik a vizuális káoszt.

A kivetítő a zavaros nagyváros pillanatait mutatja a zavaros nagyváros közegé-

ben: szétesett képi világot a szétesett városban, miközben annak hangzavara, 

artikulálatlan morajlása és bűze is érződik. A film egyfajta kamuflázsként, álcá-

zásként beleolvad ebbe a káoszba. A reklámok uralta világban minden reklámmá, 

látvánnyá, manipulációvá változik, amit szinte észre sem veszünk, hiszen mi is 

részei vagyunk. A film reklám-magatartással tűnik föl, miközben antireklám-

dolható el. A diktatórikus rendszerben — a 

panoptikusságnak megfelelően — megszűnik a 

magánélet és közélet közötti határvonal, min-

denki megfigyeltté és egyben megfigyelővé 

válik, ez a paranoia az, amely voltaképpen fenn 

tudja tartani a rendszert. „elérik, hogy állandóan 

hasson a felügyelet, még akkor is, ha ténykedé-

sében megszakított; hogy a tökéletes hatalom 

arra irányuljon, hogy fölösleges legyen nyilván-

valóvá tenni gyakorlását.”10 A szubjektum ennek 

következtében nem őrizheti meg szuverenitását, 

és óhatatlanul kiüresedett jellé válik. A hata-

lom mint intézmény nem akarja közelebb hozni 

a tárgyat, nem akar azonosulni vele.

A videó szereplői egyszerre tételeződnek egy 

fiktív montázs szereplőiként, és egy volt dik-

tatórikus rendszer mindennapjainak tipizált 

karaktereiként is. A típusok mögött ugyanak-

kor szintén felsejlik egy folytatólagosság — egy 

nagyváros karaktereinek átlagos történetei, 

egy sajátos kor tükörképei —, a filmben bemu-

tatott karakterek dokumentum-szerűségük-

ben is a fikció egy-egy szálát képviselik. „Nem 

járunk végére a történetének.” — hangzik az 

Öndivatbemutató egyik emblematikusnak is 

tekinthető mondata, amely éppen azt teszi 

nyilvánvalóvá, hogy minden individuum mögött 

egy történet fikcionalizálható, mely ugyanak-

kor a valóság elemeiből tevődik össze. ezek 

a történetek, a fikció valóságból szőtt szálai 

azok, amelyek az identitás metanarratíváinak 

is tekinthetők. Az installáció ilyen értelem-

ben archívumként is olvasható, mely felvil-

lantja, mintegy leltárba veszi a kor szerep-

lőit, hogy aztán a jövő majd a kollektív emléke-

zet segítségével múltat konstruálhasson belőle. 

A kérdés az, hogy a diktatúra milyen archívu-

mot hoz létre saját magáról, vagyis bukása 

után milyen a diktatúra történetét konstruáló 

„emlékezetgép” léphet működésbe? Az archí-

vummal létrejövő megfordított időtapasztalat-

nak nagyon fontos része az emlékezés minden-

kori jelenidejűsége, ebben az esetben ez tekint-

hető a filmnézés aktuális jelen idejének. S ne 

feledjük mindeközben, hogy a film szereplői 

kivétel nélkül nők, ami azonban szintén a dik-

tatúra keretein belül értelmezhető. Az egyéni-

ségre semmiféle totalitárius rendszerben nincs 

szükség, gondoljunk csak a hitlerjugend unifor-

misára vagy az ötvenes évek divatnak aligha 

nevezhető ruhaviselési szokásaira. Nem volt 

szükség individuumra, mert a hatalom megké-

pezte a saját identitását, és másokban is ezt 

kívánta viszontlátni. A My Self Portrait külö-

nösen aktuális kérdéseket feszeget, miközben 

ironikussá is válik, mivel megoldást nem kínál. 

10  Foucault, Michel: A panoptikusság. In: uő. Felügyelet és 
büntetés, Gondolat, Budapest, 1990, 274.
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identitást hordoz. ez a kettősség zökkenti ki  

a városlakót a mechanikus szemlélődésből. 

Az örs vezér tér, a hely, Budapest legforgal-

masabb pontja. Naponta több mint egymillió 

ember halad át rajta. Mi egy hely valódi élete? 

hogyan tapasztalják meg az emberek ténylege-

sen? A hely részben pszichológiai jellegű, érzése-

ket, érzelmeket kiváltó, részben a tudattal fel-

fogható jelenségek halmaza, ami ha múlttal és 

jelentéssel is bír, sugároz valamit, amit a „hely 

szellemének” nevezhetünk. A modern nagyváros 

helyei általában nem sugározzák ezt a többletet, 

ahogy a kaotikus és értelmezhetetlen örs vezér 

tér sem. A városnak mégis vannak olyan helyei, 

amelyek megszólítanak, ahogy louis Kahn épí-

tész megfogalmazta: „ahol a kisfiú, amikor 

sétál, láthat valamit, ami megmondja neki, hogy 

mit akar kezdeni az életével.” ez a tér azonban 

nem ilyen. Itt sebezhetőnek, védtelennek érez-

zük magunkat, ahonnan minél előbb menekül-

nünk kell. lévai filmje pedig felveti a kérdést 

ami eddig eszünkbe sem jutott: hol vagyunk? 

Mert itt nem lehet lenni, s ez a „nemlevés” félel-

metes, míg valahol lenni a paradicsomot jelenti. 

Célunk a világban, hogy megtaláljuk a helyet, ahol létezhetünk, ami a miénk. 

Az örs vezér tér egy tipikus kulturális városi táj, ami nem a miénk: kellemetlen, 

élvezhetetlen, kaotikus, jelentésnélküli. 1967-ben Michel Foucault egy előadásá-

ban így fogalmazott: „A jelen korszak talán mindenekfelett a tér korszaka lesz.  

A szimultaneitás korszakában vagyunk; a közel és a távol, az egymás melletti és 

a szétszórt korszakában.”

Világunk ugyanakkor az esztétika uralma alatt áll. Mindenütt képek vesznek körbe, 

s ez a túlesztétizáltság mára egyfajta érzéketlenséghez vezetett. A vizuális inge-

rek egyre erősebb fokozása miatt az ember elvesztette képességét az érzékelésre 

— ez az anesztézia. eljuthatunk oda, hogy már semmi nem tud ránk hatni, szemé-

lyiségünk védelmében egyszerűen kikapcsoljuk a külvilágot. A túlesztétizált korban 

lévai zoltán filmje antiesztétizál, a szinte fogyaszthatatlan (nézhetetlen) mű az 

esztétikai élvezet helyett a gondolatiságot kínálja. A művész által használt anyag 

a város maga, érzelmességtől mentesen. A mű tulajdonképpen decollage, azaz a 

meglévő képi struktúra lebontása: a kivetítőhöz fűződő mechanikus fogyasztási 

(reklámolvasási) képzetek kényszerének megszűntetése egy új esztétikai jelenség 

létrehozásával. A film azzal, ahogy ezen a helyen megjelenik, finom iróniát sugall. 

Nem akar sokkolni, valószínűleg csak kevesen veszik észre szatirikus jelentését: a 

fogyasztásra épülő társadalom valójában egy szürke, unalmas, arctalan életet kínál 

a nagyváros sivatagában. lévai zoltán művészi tevékenysége Junk Culture jellegű, 

mert a modern tömegcivilizáció fogyasztói magatartása által elhasznált hulladékok, 

tárgyak művészi újrafeldolgozása a célja. jelen esetben ez az „alapanyag” a reklám, 

amivel a fogyasztói társadalom minden nap táplálkozik. Maga a film is reklámként 

viselkedik, hiszen ilyen típusú kivetítőn jelenik meg, és lélektanilag hatásos, rikító 

effektusokat használ, sőt beépít magába valódi reklámot is. De a művészi feldol-

gozás révén új jelentés-összefüggéseket hordoz, észrevétlenül dekonstruál. A film-

ben szinte nem történik semmi, a városban viszont igen. A reklámok sorozata meg-

szakad, az arra járók lehetőséget kapnak, hogy egy pillanatra kizökkenjenek. Néhá-

nyan talán soha többé nem tudnak már úgy átmenni az örs vezér téren mint annak 

előtte, s ezzel a mű elérte célját.

lévai akcióművészete bizonyos értelemben a legklasszikusabb műalkotás, hiszen 

„tükröt tart a természetnek” és hordozza a műalkotásnak azt a lényegét, amit 

a piaci körforgásba bekerült, áruként viselkedő művek jórészt elvesztettek: az 

ellenállást. A pillanat műalkotása ez, ami egy adott időben és helyen született, 

utalva arra, hogy a korban, amelyben élünk nemcsak hogy semmi sem állandó 

és örökérvényű többé, de még az állandóság reménye sincs meg. A film, ahogy a 

kivetítőn látható és ahogy a befogadás révén művé válik, felteszi azokat a kérdé-

seket, amikre az intuitív kíváncsiság sarkallja. Mit tartunk fontosnak? Mi irányít 

minket? Mit látunk meg és mit nem veszünk észre magunk körül? A jelenségek 

értelmezése a néző kultúrájától és személyiségétől függ. A mű az értelmezés-

sel együtt alakul ki, amelyben a nézők társalkotó szerepe nyilvánvaló. A műben 

világossá válik, hogy mindannyian egy történeti világhoz tartozunk, s ezzel a mű 

elvégezte dolgát. A jelenség nyugtalanító, sokkoló jellege az igazság felismerésé-

nek élményéhez vezethet. Az ember a művel való találkozás során saját létét ért-

heti meg. A megértés azonban nem állandó, folyamatosan fölülírjuk azt. 

egy koncept mű „szól valamiről”. lévai zoltán akciója a művész integritásáról is 

szól. Dokumentarista jellegű, mert a film manipuláció nélkül mutatja be a várost 

úgy, ahogy van. A konceptualista művészet „bizalmi válsága” után nehéz hite-

les művet létrehozni, miután kiderült, hogy az „idea art” is a kereskedelmi művé-

szetre támaszkodik. ez a mű a legpiacibb eszközt, a reklámfelületet használja fel, 

abba „épül be” s ezzel tudja az ellenállás tényét nyilvánvalóvá tenni. A mű maga 

(a film, ahogy a kivetítőn az adott időben látható volt) beleavatkozott a város éle-

tébe. Központi gondolata szerint piacellenes, mindennapi és formaellenes. lévai 

zoltán művészi tevékenysége csendesen lázadó. évek óta készíti különböző műfajú 

műveit a „Nagyváros mint műalkotás” témájára. Fölfestékezte és papírra nyom-

tatta a város egy-egy aszfaltdarabját, amit aztán kiállító teremben mutatott be; 

spontán, véletlenszerű filmeket és fotókat készített a városról; rögzítette annak 

zörejét, amit utána monokróm festményekbe transzformált. egy nagy zöld monok-

róm képet, amelyre „A város zöreje” szöveget írta, a körút közepére állított, hogy az 

elsuhanó autókban ülők láthassák. lévai zoltán ösztönösen tudja, hogy a művészet 

feladata életünk és világunk ellentmondásainak az összegyűjtése.
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