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„The crackle of pig-skin, 
The dust and the screaming, 
The yuppies networking, 
The panic, the vomit, 
The panic, the vomit, 
God loves his children, 
God loves his children.”
(Radiohead: Paranoid Android)

Félelemről, szorongásról, elidegenedésről, nyomorról és paranoiáról megle-
hetősen nehéz közhelyek, féligazságok, személyes élmények vagy felszínre 
kerülő sötét titkok ismertetése nélkül írni. Nehéz objektívnek maradni egy 
témában, ami — túlzás nélkül állítható — mindenkit érint. Pszichológiai irányza-
tok, filmek, fegyvernemek, politikusok, rendszerek, közösségi oldalak és művé-
szeti alkotások egyaránt centrumba emelik a különféle félelmeket, amelyek 
meghatározzák napjaink általános szellemi, fizikai és társadalmi közérzetét.  
Az egyéni és kollektív szorongások virágkorában aligha okoz nehézséget felso-
rolni, mi okozhat félelmet, visszatetszést vagy pánikot.
A különféle neurózisok mai formájukban először a 19. század végén kerültek a 
tudományos érdeklődés középpontjába, elsősorban a pszichoanalízisnek és  
a filozófia bizonyos, korai egzisztencialista irányzatainak köszönhetően.  
Søren Kirkegaard több ismert műve tematizálja a félelmet, Sigmund Freud  
A kísértetiesről című tanulmányában1 pedig amellett érvel, hogy a kísérteties, 
a borzongató, vagyis az „unheimlich” voltaképpen az otthonosság ellentéte, a 
biztonság elvesztése, s észlelése közben nem az ismeretlentől való félelem 
okoz szorongást, hanem az ismert rendszerek új jelentés-összefüggésének 

1  Ld. Freud, Sigmund: A kísérteties. Ford. Bókay Antal — Erős Ferenc, In: Sigmund Freud 
művei IX. Művészeti írások. Filum, Budapest, 2001, 245-281.

idegensége. Innen természetesen egyenes út vezet tömeg és magány csupán 
látszólag ellentmondó kapcsolatához, amely a modernségben nem pusztán 
ténnyé, de állapottá vált. György Péter nemrégiben megjelent, Apám helyett 
című kötetében hivatkozik Jean Améry „Mennyi haza kell egy embernek?” című 
tanulmányára2, amelynek egyes részei bizonyos értelemben a Freud által fel-
vázolt kísérteties fogalmának parafrázisaként is olvashatóak: „A haza, a foga-
lom pozitív-pszichológiai alaptartalmára redukálva, biztonság. Ha igaza van a 
hazátlanságban élt, majd meghalt Jean Amérynek, akkor a másokat házuktól, 
hazájuktól, életüktől megfosztók végül maguk is hazátlanná lettek.”3 Tömeg 
és nagyváros mai értelemben vett fogalmai az első világháborút követő társa-
dalmi sokkhatás generálta változások mentén jöttek létre, bár Georg Simmel 
már az 1910-es évek elején arról értekezik A divat című ismert tanulmányában,4 
hogy a nagyvárosban élő elmagányosodott tömegek számára egyebek mellett 
a divat jelenthet vigaszt és menekülést az új kor humanitást nélkülöző menta-
litásával szemben. Az 1920-as évek végén megjelenő lírai városfilmek, mint a 
Berlin, egy nagyváros szimfóniája (Walter Ruttmann, 1927), vagy az Ember a fel-
vevőgéppel (Dziga Vertov, 1929) nem pusztán az új, addig ismeretlen látványok 
létrehozására alkalmas médium elméleti és gyakorlati kísérletei voltak, hanem 
annak kifejeződései, hogy a városok fejlődésével addig ismeretlen tér- és tár-
sadalomkoncepciókkal kellett szembesülni. Fritz Lang Metropolisa (1927) nem 
pusztán döbbenetes látványvilága miatt tart számot a mai napig érdeklő-
désre, hanem azért is, mert egyedülálló módon tematizálta a nagyvárosi lét 
szélsőségekbe hajló, nagyon is emberi félelmeken alapuló jellegzetességeit.  
A technológiai és társadalmi szorongásnak egy olyan korai víziójává vált, amely 
alig vesztett érvényességéből, s nem véletlen, hogy számos posztmodern 
alkotás is kiindulópontként használta. A 20. század történelmét visszafordít-
hatatlanul és tragikusan befolyásoló diktatórikus rendszerek, a fasizmus és a 
kommunizmus nemcsak a hatalom szélsőséges megnyilvánulásai, de a töme-
gek legrettegettebb félelmeinek megvalósulásai is voltak, s ez egyébként már 
csak azért is bizarr, mert ezek a diktatúrák részben éppen a tömegek szoron-
gásainak kihasználásával kerülhettek hatalomra. Bármily közhelyes felsorolni, 
de a második világháborút követő eufória, majd az utána következő közöny, a 
hidegháború és a tömegmédia táptalajt szolgáltattak a nyugati világban azóta 
sportszerűen űzött össznépi paranoiához. A hidegháborúban mindkét oldalon 
jelen lévő globális ellenségkép már a népszerű kultúrában is világosan kirajzo-
lódott (például egyes James Bond-filmekben), a számítógépes technika elterje-
dése pedig a 90-es évek végére olyan információ-, adat- és vizuális robbanást 

2  Ld. Améry, Jean: Túl bűnön és bűnhődésen: egy letepert ember kísérletei a felülkereke-
désre: esszék. Ford. Blaschtik Éva, Budapest, Múlt és Jövő, 2002.
3  György Péter: Apám helyett. Magvető, Budapest, 2011, 30.
4  Simmel, Georg: A divat. Ford. Berényi Gábor, In: Uő: Válogatott társadalomelméleti 
tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1973, 473–507.
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eredményezett, amellyel aligha lehet egészséges lelkülettel megbirkózni.  
A Barbara Maria Stafford által végtelenül frappánsan „fugitive visions”-nek5, 
vagyis hontalan látványoknak nevezett sorozat a tömegekben hasonló érzést 
keltett, mint annak idején a Lumiére-testvérek vonata, vagy néhány 19. szá-
zadi plenoráma, amelyek megtekintése során a nézők valódi tengeribetegség-
től kezdtek szenvedni.6 Woody Allen filmjeiben a neurózis komikus, gyakran 
(ön)ironikus megjelenése bizonyítja, hogy a nagyvárosi ember gyenge pszichi-
kumára egész életműveket lehet építeni. It’s all in your head — hirdeti az elmúlt 
évtizedek egyik legmeghatározóbb zenei hangzásvilágát kialakító izlandi 
énekesnő, Björk emblematikus dala. Nem véletlenül jelenik meg a mottóban a 
Paranoid Android, aki erdetileg egy Marvin nevű figura Douglas Adams Galaxis 
útikalauz stopposoknak című regényében, majd ezzel a címmel egy sláger a 
Radiohead OK Computer című albumán. A dal egyébként a szerző, Thom Yorke 
saját bevallása szerint egy félelmetes Los Angeles-i élményéből született.  
A 90-es évek legnagyobb sikersorozata az X-akták a földönkívüli élet iránt 
megnövekedett érdeklődést meglovagolva elképesztően irreális összeesküvés-
elméleteket narrativizált hétről-hétre, tíz éven keresztül, az emberek pedig 
rettegtek és élvezték. 
A fejedben létezik minden, ahogyan a Ragyogás (Stanley Kubrick, 1980) főhős-
ének is, napi világunkat és médiafogyasztásunkat kormányközi összeeskü-
vések, gazdasági válság, sorozatgyilkos szomszéd és képzelt betegségek 
színesítik. A „kockázatmentes társadalom” elhíresült elmélete annak a féle-
lemnek a mentén konstruálódott, amely a tömegekben a dohányzás, az elhízás 
vagy a mozgásszegény életmód következtében kialakult betegségek keltet-
tek. A testtel kapcsolatos trendekben ugyanúgy, mint a szórakoztatóiparban a 
hangsúly egyre inkább a megelőzés felé tolódott. Izgalmas befogadás-elméleti 
kérdés, vajon mitől kirobbanó siker az Egyesült Államokban például a Mad Men 
(magyarul: Reklámőrültek), amely szubverzívnek nagy jóindulattal sem tekint-
hető, ugyanakkor a kockázatmentes társadalom elvét próbálja meg kiforgatni, 
bemutatva egy olyan kor visszáságait, amikor a dohányzásról még nem a tüdő-
rákra asszociáltak, a whisky szexi volt, a nő pedig tárgy. A jelenkori nyugati 
kultúrában a megelőzés strukturálisan valójában maga a szorongás.
Ezt a szorongás-hullámot jeleníti meg a Trafó Galéria Félelem a fekete doboz-
ban című kiállítása, melynek címadása egyértelműen a televízió képzetét hívja 
elő. A kiállított alkotások médiuma a film, talán ez a fajta vizualitás a legal-
kalmasabb arra, hogy különféle látványok bemutatásával és kombinálásával 
olyan félelmeket hozzon létre, amelyeknek létezéséről addig nem is tudtunk. 
Barbara Stafford amellett érvel imént említett szövegében, hogy a társadalom 

5  Ld. Stafford, Barbara Maria: Good Looking. Essays on the Virtue of Images. 
Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, MA, 1996, 20–42.
6  Erről ld. pl. Földényi F. László: Képek előtt állni. Kalligram, Pozsony, 2010, 153.

azért sem tudja rendesen feldolgozni az új vizualitás kihívásait, mert tudás 
diszpozíciója a felvilágosodás óta a verbalitásban van jelen. Vagyis, egysze-
rűbben fogalmazva, a kulturális beidegződések a vizuális információkat is 
textuális metaforákként értelmezik, ez pedig azt eredményezi, hogy a szo-
rongás még inkább (figuratív) alakzatokat alkot a társadalom rétegeiben.  
A kiállítás vezetője idézi Adam Curtis brit dokumentumfilmest, aki „egyenesen 
azt állítja, hogy napjainkban egy olyan radikális fordulat történt a politikában, 
amely intézményesíti a félelmet. Korunk politikusai már nem egy szebb jövő 
ígéretét és vízióját kínálják szavazóiknak, hanem ennek hiányában csupán azt 
ígérik, hogy megvédik őket a lehetséges legborzasztóbb fenyegetésektől és 
rémálmoktól”. Az állam védelmező funkciója Magyarországon egyre problema-
tikusabb kérdéseket vet föl, az egészségtelen ételek vagy obszcén médiater-
mékek fogyasztásának törvényi szabályozása óhatatlanul a gyerek mentális 
pozíciójába kényszeríti az állampolgárokat. A szélsőséges politikai erők pedig 
primitív, de félelemre építő retorikát alkalmazva bizonyos etnikai, vallási vagy 
szexuális identitásokat idegennek beállítva próbálnak szavazatokat és támo-
gatókat szerezni. 
Azért is volt szükséges erre az átlagosnál hosszabb bevezetőre, hogy ellen-
álljunk annak a kétségkívül csábító kísértésnek, hogy jóleső posztmodern 
közhelyekkel teletűzdelt műleírássá változtassuk a szöveget. Amikor ugyanis 

„félelemről és reszketésről” értekezünk, mögé kell érteni ezt a hipertextuálisan 
kiterjedt, társadalom-, kultúr-, tudomány- és művészettörténeti masszát, 
amely nélkül nem tudnánk értelmezni a kulturális jelent. Ezt a megközelítést 
az is alátámasztja, hogy a kiállítás annak a Halléban kétévente megrendezett 
Werkleitz nevű fesztiválnak7 az anyagából jött létre, amely a két Németország 
egyesítése után jelen lévő feszültségeket tematizálja. Berlinben a Fal mellett 
sétálni vagy a Checkpoint Charlie mellett állni még ma is instant szorongás. 
Elképzelhetetlen, embertelen, elmesélhetetlen történet. Egy szétrombolt 
város, egy szétrombolt ország, egy kettéosztott Európa. És egy kettéosztott 
Magyarország, gondolhatjuk némi rossz szájízzel. A kiállítás előnye ugyanakkor, 
hogy világosan rámutat: szorongást nem csupán globális politikai katasztró-
fák generálnak. Elég csak egy betegség, egy baleset, egy elveszített állás vagy 
egy elveszített barát. Földrengés, árvíz, vörös iszap. Velem ilyen nem történik — 
gondolja mindig mindenki. Aztán mégis megtörténik. 
Ha nehéz közhelyektől mentesen értekezni, úgy még nehezebb kiállítást ren-
dezni a félelemről: a Trafó Galériában ez, ha nem is fenntartások nélkül, de 
végső soron sikerült. A kiállítótér a kurátori koncepció8 eredményeként maga is 
fekete dobozzá alakul, vagyis a kiállítás nemcsak implikálja, de meg is alkotja 
a címben textuális metaforaként megjelenő, végeredményben a félelemnek 

7  http://www.werkleitz.de/
8  A válogatás Molnár Edit és Marcel Schwierin kurátorok munkája.
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egyszerre teret adó, s magát a félelmet is szimbolizáló fekete dobozt. A nyo-
masztó effekt tehát működik, a látogató fekete falak között bolyongva szem-
lélhette a különböző videókat, amelyeket az a tény köti össze, hogy mindegyik 
valamiféle félelmet, szorongást, nyomasztó élethelyzetet emel témájául.  
Az elsötétített térbe lépve a kiállításlátogató egy zseblámpát is kapott, amely 
nem elengedhetetlen ugyan, de az aktivitás érzetét kelti, illetve — metaforiku-
sán — önmagunk irányította fényforrás is lehet a félelemtől elsötétülő térben. 
Akármerre indulunk a kiállítótérben, a kiállítás első darabja mindenképpen egy 
szemmagasságban elhelyezett kisméretű képernyő, amelyen egymás után 
két rövid videó tekinthető meg. Jay Rosenblatt Afraid so (Attól tartok) című 
2006-os munkája a vezető szerint „a kiállítás költői előszava”. A film töredé-
kes részletekből áll: filmhíradók, híradások, dokumentumfilmek intertextuá-
lis hálója alkotja a montázst, amely alatt Jeanne Marie Beaumont amerikai 
költő egyik ismert, a videóval azonos című verse hallatszik. A film ugyan csak  
3 perces, mégis hihetetlenül nyomasztó hatást vált ki, hiszen rövid idő alatt 
rengeteg kortárs félelmet gyűjt össze baljóslatú kérdések formájában, miköz-
ben titokzatos részleteket láthatunk robbanásokról, háborúról, halálról, meg-
csonkított és elárvult nyomorultakról, banki összeomlásról és öngyilkosságról.  
A kérdések formájában konstruálódó versbeszéd a félelmeknek gyakorlatilag 
minden formájára kitér:

„Is it starting to rain? 
Did the check bounce? 
Are we out of coffee? 
Is this going to hurt? 
Could you lose your job? 
Did the glass break? 
Was anyone injured? 
Is the traffic heavy? 
Do I have to remove my clothes? 
Will it leave a scar? 
Must you go? 
Will this be in the papers? 
Is my time up already? 
Are we seeing the understudy? 
Will it affect my eyesight? 
Did all the books burn?
Are you still smoking?”9

 
A „Did all the books burn?” kérdés a könyvégetést, a Kristályéjszakát és 
François Truffaut Fahrenheit 451 (1966) című moziját egyaránt megidézi.  
Az ideges kérdésekkel operáló erős, ugyanakkor impresszionisztikus felütés jól 
működik, kifejezetten atmoszféra-teremtő hatása van. A másik videó ugyan-

9  Beaumont, Jeanne Marie, Afraid so (részlet) 
Szabad fordításban: Esni fog? Visszadobták a csekket? Elfogyott a kávé? Fájni fog? 
Elveszítheted a munkádat? Eltört az üveg? Megsérült valaki? Nagy a forgalom? Le kell 
vennem a ruhámat? Marad utána sebhely? Muszáj menned? Benne lesz az újságokban? 
Lejárt már az időm? A pótlékot látjuk? Befolyásolja a látásomat? Elégett az összes 
könyv? Még mindig dohányzol? — H.V.

ezen a monitoron Paul Harrison és John Wood 3 legged (3 lábon) című 1996-
os alkotása, azt dokumentálja, ahogyan egy fallabda-pályához hasonló térben 
két ember a golyózáporként rájuk zúduló teniszlabdák elől menekülni próbál. 
A cím magyarázata, hogy a két férfi az egyikük jobb és másikuk bal lábánál 
fogva össze van kötve, így eltörlődnek a test határai, és egy közös mozgás-
rendszerrel rendelkező, háromlábú lény lesz belőlük. Ahhoz, hogy elmenekül-
hessenek a labdák elől, összehangoltan kell mozogniuk, hiszen ha például két 
különböző irányba indulnak el, szükségképpen elesnek. A labdák nem kiszámí-
tottan, hanem váratlanul jönnek, így természetesen a feszültség is fokozódik. 
A menekülés legtöbbször egyébként sikerrel jár, ám a néző feszült izgalommal 
drukkol az egyre izzadtabban kacsázó kettősnek, s szinte saját bőrén érzi a 
teniszlabda fájdalmas ütését. Egészen hasonló, ám korántsem absztrakt prob-
lémát villant föl Andree Korpys és Markus LÖFFLER Gesang der Jünglinge 
(Ifjak éneke) című 2009-es videója, amely egy rendőrségi kiképzést mutat 
be. A rendőrök saját magukon tesztelnek egyfajta elektromos sokkoló-esz-
közt, egymást lövik le és tartják meg, hogy ne zuhanjanak nagyot a fájdalom-
tól összegörnyedve. A cím az elektronikus zene egyik úttörőjének, Karlheinz 
Stockhausen 1955-56 körül keletkezett, azonos című művére utal, amely az 
emberi hangokat (különösképpen fiúszopránt) különféle mesterséges (elektro-
nikusan létrehozott) hangokkal kombinálja, így hozva létre az összhangzást.  
A filmben a lövések éles csattanása keveredik az emberi kiáltásokkal, kiemelve 
a harmónia teljes hiányát. Az erőszakszervezetektől való félelemnek mély 
kulturális gyökerei vannak, a jelenlegi magyar társadalomban pedig különösen 
kényes a rendőrség megítélése. Amikor a rendőrök az erőszak hatását, az oko-
zott fájdalom mértékét saját magukon tesztelik, az kiforgatja a félelmet a jól 
ismert keretből, és a sajnálat érzését váltja ki a befogadóból. 
A Félelem a fekete dobozban egyik legerősebb alkotása Anne Robertson 
Apologies (Mentegetőzések, 1990) című, szuper 8-as kamerával forgatott 
filmje. A művész nyilatkozata szerint a kiindulópont egy főiskolás projekt volt, 
amelyben bocsánatkérést kellett videóra venni két kellékkel, kávéval és ciga-
rettával. A feladat megoldása Robertsonnak olyannyira jól sikerült, hogy éve-
kig — és idegösszeomlásokig — nem sikerült vele leállnia, a végeredmény pedig 
ez a 17 perces, zavarba ejtő gondolatokat és érzelmeket kiprovokáló alkotás 
lett. Zavarba ejtő, hiszen a film egyszerre bosszant és elszomorít, idegesít, és 
elgondolkodtat, egyáltalán: mind esztétikai, mind ideológiai értelemben nehe-
zen besorolható. Szekvenciákat, különböző szituációkat és jeleneteket látha-
tunk, amelyek során a művész-főszereplő idegesen kávézik és cigarettázik, 
miközben folyamatosan bocsánatot kér. Hol halkan, hol hangosan, néhol szinte 
kiabálva, változó hanglejtéssel, intonációval és intenzitással, de folyamatosan 
magyarázkodik, szenved, suttog, sikít, hagyd már abba, gondolja, s egyben 
egész testében kívánja a néző, miközben szégyelli magát. És bűntudata van. 
Robertson filmjében az össztársadalmi bűntudat egyénekre való kivetülését 
tapasztalhatjuk meg, irreálisan sarkítva és mániákusan ismételve. Bocsána-
tot kér, hogy dohányzik, mert a cigarettára költött pénzt az éhező kisgyere-
keknek is adományozhatná, bocsánatot kér a családjától, hogy nincs elég ideje 
rájuk, az állatoktól, akiket megevett, a munkatársaitól, hogy sokat dolgoztak, 
és azoktól is, akiket nem alkalmazott, mert azok meg nem dolgozhatnak, a 
nézőtől, hogy néznie kell a filmet, továbbá azért is, hogy állandóan bocsánatot 
kér, és bevallottan megidézi édesanyja figuráját, aki állandóan csak bocsánatot 
kért az apjától azért, mert nőnek született. Shosana Felman Nők és az őrültség: 

Paul Harrison & John Wood
3 legged / 3 lábon, 1996, video, colour, sound, 3 min

Krzysztof Kieślowski
From a Night Porter’s Point of View (Az éjszakai portás szemével), 1977, 35 mm, colour, 
sound, 16 min, © fotó: Csoszó Gabriella
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A kritika téveszméje című tanulmányában így fogalmazza meg nőiség és őrület 
patriarchális társadalmakban jellemző, metonimikusnak tételezhető kapcso-
latát: „Vajon véletlen-e, hogy a hisztériát (amelyet köztudottan s figyelmet 
érdemlő módon a görög ’uterus’ szóból származtattak) eredetileg kizárólago-
san női panaszként, a nők végzeteként és előjogaként fogták fel? S az vajon 
véletlen-e, hogy a szociológiai statisztikák még ma is kitüntetett kapcsolatot 
és határozott összefüggést tételeznek fel a nők és az őrültség között? (…) 
Amit ‘őrültségnek’ nevezünk — jelentkezzék akár nőknél, akár férfiaknál —, az 
vagy a lebecsült női szerep eljátszása, vagy az illető nemi szerep-sztereotí-
piájának teljes avagy részleges elutasítása.”10 A kockázatmentes társadalom 
kockázatmentes életet vár el, a kávé és cigaretta motívumai éppen ennek 
mondanak ellen. Ez a két pótszer a művészet, a szorongás és a neurózis szim-
bólumaivá válik, felidézve az őrülten alkotók lázas képeit a századelőről. 
Az ismert lengyel filmrendező, Krzysztof Kieślowski Az éjszakai portás 
szemével című 1977-ben forgatott filmje a szocio-dokumentumfilm és a portré 
eszköztárát működteti. Főhőse a címben is megjelölt portás, akinek voltakép-
pen egy napját, legalábbis hétköznapi tevékenységi köreit követhetjük nyo-
mon. A film jóllehet nem konkrét félelemről szól, mégis elemi erővel idézi meg 
a diktatúra szorongásait, a felügyelet és büntetés működését, amelynek egy a 
mindennapokat meghatározó fontos részét az ideológiailag (is) szolgaivá tett 
portások uralták és tartottak fönn. Magyarország, amelyet némi kis malíciával 
a tízmillió házmester országának is nevezhetünk, jól ismeri a diktatúra ilyetén 
pilléreit, hiszen a szembenézés szükségessége úgy maradt alul a hallgatás 
több évtizedes, begyakorolt módszereivel szemben, hogy közben a kicsinyes-
ség és az ellenőrzés elemi gesztusai is fennmaradtak. A filmben bemutatott 
portás nem szárnyal különösebb szellemi magasságokba, nincsenek nagy 
vágyai vagy elképzelései. Viszont szilárd elvekkel rendelkezik rendről, fegye-
lemről és büntetésről, s ahogyan ezeket fejtegeti, a befogadónak egyre inkább 
összeszűkül a gyomra és kitágul a pupillája a rémülettől. Ilyen a világ, gon-
dolhatjuk, a portások szabályoznak, elvághatnak karriereket egy jelentéssel, 
egy besúgással, egy el nem ismert bejelentkezéssel. A film tanulsága kafkai 
módon rémisztő, azt az egyébként hétköznapi kisembert mutatja be, akinek a 
portásegyenruha hatalmat ad a kezébe. Közöttünk él, járkál és figyel, szereti 
a háborús filmeket, miközben — saját bevallása szerint — az a hobbija, hogy a 
horgásztó körül „járőrözve” feljelenti azokat, akik engedély nélkül, nem szabá-
lyosan használják a felszerelést. Láthatjuk, ahogyan Kieślowski portása a fiát 
tanítja nyakkendőt kötni, majd mintegy mellékesen kifejti, hogy a szabályok 
fontosabbak, mint az emberek. Kirúgat valakit a gimnáziumból, mert nem tet-
szik neki a haja. Az éjszakai portás mindenközben a halálbüntetést is pártolja, 
az lenne a megfelelő — mondja, és komolyan gondolja —, ha nyilvános akasz-
tásokat rendeznének. A Foucault-i panoptikus rémálom megvalósulásának 
lehetünk tanúi, a középkori kivégzések performatív jellege az 1970-es években, 
valahol Lengyelországban, az éjszakai portás szemével. Nyomasztó, mert nem 
ismeretlen. „Ugyanakkor azt, hogy a Kádár-korszak alatt létrejött szocializmus 
milyen bonyolult örökséget hagyott maga mögött, jól mutatja, hogy 1989 után 
hosszú évekbe telt, amíg lassan, a mindennapi élet és tapasztalat szintjén nyil-
vánvalóvá vált, hogy egy politikai rendszer és egy társadalom mégis két, egy-
mással összefüggő, de elkülöníthető intézmény és fogalom, amelyek között 
számos bonyolult viszony képzelhető el, s amelyek azonosságát kétségbe 
vonni nem állam-és pártellenes bűncselekmény, hanem minimális emberi jog 
és a kulturális világok sajátja.”11 
Hasonlóan nyomasztó módon mutat rá a kelet-európai társadalmi és egzisz-
tenciális nyomorra az orosz Valeriya Gay Germanika Mal’chiki (Fiúk) című 
2006-os videója, amely a szocio-dokumentumfilm és a szocioriport kódjait 
alkalmazva mutatja be egy lakótelepen élő, elhanyagolt testvérpár történe-
tét. A kézikamera a kilenc és tizenegy éves fiúk történetét és hányattatásait 
követi nyomon. Alkoholista anyjuk képtelen gondoskodni róluk, a lepusztult 
lakótelepről nevelőintézetbe kerülnek. A környezet mindannyiszor elképesz-
tően ingerszegény, s noha a fiúkon már megjelennek az agresszió jelei, mégis 
gyakran tűnik úgy, hogy bizonyos tekintetben érettebbek az őket körülvevő 
felnőtteknék, akik saját magukért sem képesek felelősséget vállalni. Az árva 
vagy bántalmazott gyerekekről szóló történetek garantált sikert aratnak, 
hiszen a befogadó általában — bár nagyon sajnálja a kis áldozatokat — mégis 
végtelenül távol érzi magát a megannyi Twist Olivértől. Germanika videója 
azonban kiforgatja ezt a bevett sablont, hiszen nem az egyéni együttér-
zésre, hanem az össztársadalmi bűntudatra épít. Kerüli a hatásvadászatot 
és a giccset, a kézikamerával létrejövő szekvenciák száraz és lecsupaszított, 

10  Felman, Shoshana: A nők és az őrültség: A kritika téveszméje. In: Kiss Attila Attila 
— Kovács Sándor s.k — Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv II., Ictus–JATE, Szeged, 1996, 
381.
11  György: i. m. 221.

ugyanakkor nyomasztóan ismerős képsorokat tárnak elénk. Megrémülünk a 
gondolattól, hogy hány ilyen gyerek járkálhat még Közép-Kelet-Európa utcáin.
Dominic Gagnon Rip in Pieces America (Széttépni Amerikát, 2009) című vide-
ója sokkal izgalmasabb, mint azt a viszonylag gyenge szójátékból összerakott 
cím sejteti.12 A — műfajmegjelölése szerint — kollázsfilmben olyan, jórészt 
webkamerával fölvett videóüzeneteketet láthatunk, amelyeket kényes vagy 
sértő tartalmuk miatt rövid időn belül eltávolítottak a videómegosztó oldalak-
ról. A Youtube elképesztő karriertörténete valószínűleg 2006-ban érkezett el 
csúcspontjához, amikor a Time magazin szerint kivételesen nem egy személyi-
ség, hanem a Youtube átlagos felhasználója volt az év embere, s a siker azóta 
is töretlen. Felmerül a kérdés, hogy az eltávolítás nem éppen a videómegosztó 
oldalak alapvetően demokratikus, a szólásszabadságra épülő filozófiájának 
mond ellent, másképpen fogalmazva — s részben az éjszakai portásra vissza-
utalva — ki szabja meg, hogy mi kerülhet fel a világhálóra? Kell-e, lehet-e ilyen 
szabályozás, s ha igen, akkor milyen mértékben szankcionálhatóak a külön-
böző, esetenként brutális, sértő és embertelen videók készítői? Mikor válik a 
beszéd cselekvéssé, mi történik, amikor a gondolat erőszakká torzul? Nyilván 
nincsenek illúziók azzal kapcsolatban, hogy a legtöbb számítógép ellenőriz-
hető, s ez a technológiától való félelmet erősíti. Létezhet-e jogos cenzúra?  
És ha igen, érintenie kell-e a műalkotásként szituálódó videót, amely föl-
használja az eltávolított anyagokat? Ha a videómegosztó portálok valamiféle 
kukucskálás-érzetet generálnak a befogadóban, akkor ez a videó a lebukás-
tól való félelmet is implikálja. Tudjuk, hogy tiltott és helytelen dolgot nézünk, 
mégsem bírunk ellenállni a kísértésnek. Dragomán György Fehér király című 
regényében az elbeszélő kisfiú, Dzsátá és egyik barátja egy szellőzőaknán 
keresztül próbálnak besurranni a moziba egy korhatáros filmre: „és akkor már 
bent is voltam a szellőzőben, és kúszni kezdtem előre, és hallottam, hogy Feri 
is ott kúszik a nyomomban, és az akna megint összeszűkült, de most már 
nem ijedtem meg, hanem oldalra fordulva másztam, ahogy csak bírtam, nem 
érdekelt, hogy az akna fala lehorzsolja a tenyeremről a bőrt.”13 Kicselezik a 
rendszert — ahogyan a videó is. A regénybeli fiúkhoz hasonlóan a befogadó egy 
olyan alagútba kerül, amely elvezet minket a rendszeren túlra, minden ismert 
és elfogadott társadalmi normán kívülre A Rip készítője csak bemutatja, de 
nem módosítja a felvételeket. A bemutatás nem jelent egyben értékítéletet 
is? Mennyiben felelős a tartalmukért? Mennyiben érthet egyet velük? Elítél-
jük? „És mit jelent a paranoiai, ha tudjuk, hogy igazunk van?” — olvashatjuk a 
vezetőben is a jogos kérdést. De mit jelent, ha tudjuk, hogy minden paranoiás 
ezt gondolja?
Michel Foucault egyik módszertani alapvetése a megfordítás elve, mely szerint 
például ahhoz, hogy megtudjuk, hogy egy társadalomban mi számit úgymond 
normálisnak, először azt kell vizsgálni, hogy mi nem az. Ennek alapján ahhoz, hogy 
megtudjuk, mi a biztonság, azt kell megvizsgálni, mitől félünk. A kiállítás szinte 
túlságosan pontosan is azt mutatja meg, hogy félni alapvetően mindentől lehet.

12  A RIP mozaikszó feloldása rest in peace, az angolszász sírok jellemző felirata, 
jelentése nyugodjon békében. A „rip” ige angolul szétszaggatást is jelent.
13  Dragomán György: A fehér király. Magvető, Budapest, 2005, 241.

Jay Rosenblatt (USA)
Afraid So / Attól tartok, 2006, video, b/w, 3'


