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Keskeny András

 Esszévázlat - 
  amelyben kibomlanak Bódy Gábor pályája 
  korai szakaszának, a magyar hatvankilencnek, 
  és az új magyar avantgárd megszületésének 
  keresztmetszetei  

Alice Miller, aki azzal vált az 1990-es évektől híressé, hogy pszichoanalitikus 
praxisában a fókuszt a freudi „pánszexualitásról” a gyermekkori traumákra 
helyezte át, fő művében A tehetséges gyerekek drámájában azt írta, a hí-
res művészek autobiográfiái, kihagyva a gyermekkort, rendszerint a pubertás 
környékén kezdődnek.1 Bódy 1981-es, közismertnek számító önéletrajza2 nem 
cáfol rá a svájci terapeuta megfigyelésére: Első, említésre méltónak talált él-
ménye az a vakáció volt, amelyet 1956 nyarán az NDK – első (és egyben utolsó) 
– államelnökének nevével fémjelzett „Wilhelm Pieck” Úttörőköztársaságban 
töltött. Bódy ekkor már tíz éves. Ugyanakkor annál figyelemre méltó élet-
korához képest, annak három hónapos, (mai szemmel) hosszú időtartama. 
Akármit is jelentsen ez közelebbről, nem véletlenül írhatta önéletrajzában, 
hogy ott „mély benyomások értek a gyerekkori szexualitás, agresszivitás, és 
a német kultúra köréből”3.  
 Később Magyarországon is aktív szerepet vállalt az úttörő mozgalomban, 
úgynevezett ifivezetőként. Az ifivezetők „meglehetősen spontánul szerveződ-
tek az ötvenes évek végén és hatvanas évek elején, valahol, félig ellenőriz-
hetetlenül az úttörőmozgalom és a KISZ-szervezete közti demarkációs vona-
lon.”4 – írta Bódy 1971-ben a róluk forgatott dokumentumfilmje tervezetében. 
Ezzel gyakorlatilag annak okait is megadta, hogy az állampárt miért láthatta 
1962-1963 körül5 szükségesnek az „ifik” mozgalmának átszervezését. Az ifik 
csapatát a szociológiai heterogenitás ellenére – így Bódy – „egy spontánul 
kialakult ideológiai közösség foglalta össze”6. A szervezet átalakítása során
1  Alice Miller: Das Drama des begabten Kindes. Eine Um- und Fortschreibung. Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp, 11. Auflage, 2017, 11997. p. 14. (Magyarul: A tehetséges gyerekek drá-
mája és az igazi én felkutatása. Budapest: Osiris, 2005.)
2 A szöveg számtalanszor megjelent: Filmkultúra, Életműbemutató, Végtelen kép, Egybe-
gyűjtött I.
3 Bódy Gábor: „Önéletrajz” in Zalán Vince (szerk.): Bódy Gábor – Egybegyűjtött művészeti 
írások (1. kötet). Budapest: Akadémia Kiadó, 2006. p. 18.
4 Bódy Gábor: „Ideológiai tájékozódások” in Zalán Vince (szerk.): Bódy Gábor – Egybe-
gyűjtött művészeti írások (1. kötet). Budapest: Akadémia Kiadó, 2006. p. 176. 
5 Bódy maga egyszer az 1962-es dátumot adja meg 1981-es életrajzában, más helyütt 
azonban 1963-at említ. Vö. Bódy: „Önéletrajz”, p. 18. és Bódy: „Ideológiai tájékozódások”, 
p. 176. 
6 Bódy: „Ideológiai tájékozódások”, p. 176. Kurzív kiemelés tőlem – K. A. 
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Bódy maga is kikerült annak soraiból, ám ekkor már egy másik ifjúsági cso-
portosuláshoz is kötődött. Saját bevallása szerint „kültagja” volt az „Ilka utcai 
galerinak”.7 Az ifivezetők „félhivatalos” baloldali mozgalmi radikalizmusával el-
lentétben az alulról szerveződő galerik sokkal inkább az ellenkultúra, a háború 
után született első generáció lázadásának magyarországi megnyilvánulásai 
voltak. 
 A történész Bodo Mrozek Kultúra, pop, és ifjúság című monográfiájában8  
az ifjúsági kultúra és a popkultúra kialakulásának története kapcsán „átlós 
évtizedről” beszél. „Az 1956/57 körüli huliganizmus, sztereotípiaképződés, és 
tiltási kampányok, valamint a popnak mint egy új kultúra szignifikáns fogal-
mának 1966 körüli elterjedése között kibontakozik egy átlós évtized”9, amely 
a korszakot – az 1968-ra koncentráló elbeszélések koordinátarendszerén kí-
vülre helyezve – alapvetően meghatározta.10 Ahogy Mrozek munkájában ér-
zékletesen lefesti, az ötvenes évektől a fiataloknak már volt annyi zsebpénze 
(legalábbis nyugaton), hogy adott esetben ügyelhessenek az extravagáns, 
valamint szubkulturális színezetet öltő ruházatukra (pl. a dandyként öltözködő 
brit „teddy boy-ok” esetében) és/vagy vegyenek egy motorkerékpárt (mint, 
ahogy azt a nyugat-német „Halbstarker-ek” előszeretettel tették), ugyanak-
kor a háború előtti időkből átöröklőt társadalmi struktúrák között nem voltak 
meg, sem a számukra vonzó szabadidős lehetőségek, sem azok adekvát te-
rei. Mindez önmagában is kulturális konfliktusokhoz vezetett, ám sokhelyütt a 
szegénység és a nagyvárosi körülmények mindezt tovább tetézték. Különösen 
Angliában és az Egyesült Államokban, ahol az előnytelen szocializációjú fia-
talok között – nem egyszerűen spontán tömegverekedések alakultak ki, mint 
ahogy az időszakosan mindkét Németországban előfordult – hanem sokhe-
lyütt egész bandaháborúk dúltak.11  
 A korai popkultúra első, Mrozek általa 1953 és 1958 közé datálható konf-
liktus szakaszát elsősorban a társadalmi irritáció és a kriminológiai diskurzusok 
jellemezték. Itt érdemes megjegyezni, hogy a filmtörténet több fontos klasz-
szikusa, így François Truffaut Négyszáz csapása (1959), Pier Paolo Pasonlini A 
csórója (1961), ill. részben Mama Roma-ja (1962), de a brit A hosszútávfutó 
magányossága (1962), és persze természetesen a West Side Story (1961) is 
ennek, a klasszikus polgári társadalom konzervatív rendje és az új generáció 
kallódó útkeresése között feszülő konfliktusnak a korabeli feldolgozásai. A 
hidegháború légkörében egyes ifjúsági csoportosulásokkal szemben – kele-
ten és nyugaton egyaránt – olykor még titkosszolgálati nyomozás is indult.12 
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7 Bódy: „Önéletrajz”, p. 18.
8 Bodo Mrozek: Jugend – Pop – Kultur. Eine transnationale Geschichte. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 2019. 
9 Mrozek: Jugend – Pop – Kultur, p. 726. 
10 I. m. pp. 18-19.
11 Lásd a “Jugend und Stadt: Zur Topografie von Devianz (1953–1958)“ című fejezetet. I. 
m. pp. 42-164.   
12 Lásd a „Kölner ,Knüppeldemokraten’ – Der Staatsschutz jagt ,Die schwarze Hand’” című 
fejezetet. I. m. pp. 93-99. 
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13  U. o. 
14 Lásd a „Großkrawalle in Ostberlin: Die ,Slim-Bande’” címá fejezetet. I. m. pp. 87-93. 
15 Mrozek: Jugend – Pop – Kultur 2019.
16 Szőnyei Tamás: Titkos írás – Állambiztonsági szolgálat és az irodalomi élet 1956-1990 
(1-2. kötet). Budapest: Noran Könyvesház, 2012. 
17 Szőnyei: Titkos írás, 2. kötet, p. 43. Kurzív kiemelés az eredetiben. Szőnyei mindig azt 
kurziválja, amit ügynökjelentésekből, vagy azok értékeléséből idéz. 
18 I. m. p. 46

Míg azonban a Mrozek által felderített kölni „Furkósdemokraták” ügyekben a 
titkosszolgálatoknak végül nem sikerült a fiatalok cselekedetei mögött kom-
munista motivációt feltárnia, vagy kapcsolataikban kommunista összekötte-
tést találnia, és a nyomozást ezért ejtették, addig az NDK-ban, ahogy Magyar-
országon is, teljesen más volt a helyzet.13

 Az NDK-ban a kelet-berlini „Slim banda” esetében tartottak egy nagy 
kirakatpert, a többi ügyet, még, ha azok sokszor látványos tömegösszetűzé-
sek voltak is, igyekeztek fű alatt elsikálni, mintegy tagadásaként annak, hogy 
a szocializmusban létezne ifjúsági probléma, vagy, ha igen, csak is „nyuga-
ti importként”.14 Magyarországon lehetetlen 1956-ot nem számításba venni. 
Az 1956-os évet Mrozek maga is a bandaháborújelenség kulminációspontnak 
tartja.15 Talán megkockáztatható az az állítás, hogy az októberi forradalom 
szintén köszönhet valamit az ötvenes évek – mint Mrozek bizonyítja, transz-
nacionális szinten jelentkező – ifjúsági lázongásainak, bandaháborúinak: A 
forradalomban a hadsereg nem, csak többnyire fiatal férfiakból álló, gerilla-
háborút folytató szabadcsapatok vettek részt, bennük számos kiskorúval. Az 
ötvenhatos látványos megtorlásokhoz képest, a belügy igyekezett a Magyar-
országon főleg az 1950-es és 1960-as évek fordulóján virágzásnak induló ga-
lerik ügyét már sokkal diszkrétebben megoldani, ami azonban nem jelentette 
a karhatalmi és bírósági eszköztár nélkülözését. Szőnyei Tamás a magyar 
irodalom és az állambiztonság viszonyrendszeréről szóló Titkos írás című mo-
nográfiájában16 ezt írja: „A belügy 1961-ben látott hozzá a galerik ,tervszerű, 
tömeges’ oszlatásához. A következő években országszerte több száz galerit 
számoltak fel, de persze közben folyton alakultak újak is.”17 
 Egy ilyen galerinek volt a tagja Bódy Gábor, de a budapesti „belvárosi 
galeri” tagjaként a későbbi avantgárd performanszművész, Hajas Tibor is. 
Hajast, mint a társaság egyik szószólóját, három társával együtt 1966-ban 
a rendőrség bíróság elé állíttatta. A vád „folytatólagosan elkövetett izgatás” 
volt, ami „rendszerellenes” és antiszemita kijelentéseket takart. Hajast el is 
ítélték. A tárgyalást a hatóságok a galerik elleni magyarországi fellépés kulcs-
perének szánták, s ezért elég nagy nyilvánosságot is kapott. A perben terhelő 
bizonyítékul használt tárgyakat – első és második világháborús relikviákat, 
ill. kompromitáló irodalmi szövegeket, beleértve saját szerzeményeit is – az 
ekkor tizenkilenc éves fiatalember szobájának bonyolult, titkosszolgálati akció 
keretében megszervezett átkutatása során szerezte be a rendőrség.18 
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Hajas, aki a bírósági ügye következtében egyetemre nem járhatott, elhatá-
rozta, hogy költőként bizonyít: „Azért is megmutatom nekik, hogy nem huli-
gán galeriről volt szó.”19 A belváros közismert figurájának számító20 Szentjóby 
Tamás vezetésével új lap útnak indítását tervezgették, amely helyet adott 
volna olyan, Magyarországon még ismeretlenek számító irányzatoknak, mint 
a beatirodalom, a pop art, és a happening21, de a kezdeményezésből végül 
semmi se lett. 
 Bár már az első világháború alatt megjelentek az avantgárd első ma-
gyar képviselői, az 1920-as, 1930-as években pedig – emigrációban – többen 
is közülük, így mindenekelőtt Moholy-Nagy László, szép nemzetközi karriert 
futottak be, a második világháború utáni első évek optimista légkörében pe-
dig szintén történtek kísérletek az avantgárd magyarországi újjá élesztésére, 
a radikálisan modern művészetnek mégsem volt, még az 1960-as években 
sem, számba vehető társadalmi-kulturális beágyazottsága.22 Nem is beszélve 
arról, hogy az a fajta modern fogyasztói kultúra, amire a pop art megpróbált 
reflektálni, az országban még szocialista formájában is csak gyerekcipőben 
járt. Nem kellett ahhoz közbeavatkoznia az állambiztonságnak, hogy az iro-
dalmi életben ne találjanak maguknak érdemi támogatót, kivéve a második 
világháború előtti magyar avantgárd központi alakját, Kassák Lajost, akinek 
1967-es halálával elvesztették egyetlen autoritást élvező támogatójukat is.23 
 Azonban 1967 körül Hajas neve mellett az ügynökjelentésekben már fel-
tűnnek az avantgárd új magyar nemzedékének olyan későbbi vezéralakjai is, 
mint az említett Szentjóby, vagy Erdély Miklós. Csak a kudarcot vallott Kezdet 
című lapterv kapcsán Szőnyei által feldolgozott ügynökaktákból24 is gyönyö-
rűen kirajzolódik, ahogyan a személyközi szálak az új fotó- és képzőművé-
szet első kiállításai, az irodalmi avantgárd estjei (ha már nem publikálhattak, 
próbálták „szóban” terjeszteni műveiket25), és az underground Kex együttes 
happening-koncertjei között összeértek. Mint Hajas, Szentjóby – és Bódy Gá-
bor – példái is mutatják, a hetvenes–nyolcvanasévek avantgárd szubkultúrája 
is részben a galerik, a Magyarországon is megjelenő új művészeti „-izmusok” 
és popkultúra, valamint a generációs konfliktusok keresztmetszetéből nőt ki. 
 Miközben az 1956-os forradalom leverése után az új pártvezetés a fel-
színen egyre inkább a különféle társadalmi csoportokkal való kiegyezésre tö-
rekedett, addig a felszín alatt, éberen odafigyelt minden normaszegésre. En-
nek köszönhetően 1968 körül nem voltak se nyíltan szerveződő mozgalmak, 
19  I. m. p. 47. 
20 Vö. i. m. p. 50. 
21 Vö. i. m. p. 52. 
22 Dobó Gábor–Szeredi Merse Pál: „Magyar kultúra +/- Európa – A modernista és avant-
gárd mozgalmak pozíciója és önképe (1915–1968)“ in Sasvári Edit–Hornyik Sándor–Turai 
Hedvig: A kettősbeszéden innen és túl – Művészet Magyarországon 1956–1980. Budapest: 
Vince Kiadó, 2018. pp. 39-57. passim.   
23 Vö. Szőnyei: Titkos írás, 2. kötet, pp. 51-52. 
24 Lásd. „A Kezdet: egy független lap, a happening és a belügy” c. fejezetet. I. m. pp. 49-67.    
25 I. m. p. 53. 



 
9  

 2021/2 - NYÁR

se látványos utcai megmozdulások. A Magyar Szocialista Munkáspárt re-
formszárnyának sikerült ugyanakkor keresztülvinnie egy jelentős gazdasági 
reformot: 1968. január 1-vel bevezetésre került az Új gazdasági mechaniz-
mus. A körülményes elnevezésű gazdaságpolitikai irányváltás koncepcióját a 
hatvanasévek folyamán, hosszas előkészítés során érlelte ki a párt, s lényege 
tömören az volt, hogy a tervgazdálkodásba beépítse – persze csak korláto-
zott keretek között – a szabad piacgazdaság néhány elemét. Az államszocia-
lizmusra oly jellemző bürokratikus-technokrata névadásnak persze el kellett 
lepleznie, hogy az átalakítás valójában a rendszer egyfajta önkorrekciós kí-
sérlete a sokszempontból kontraproduktív tervgazdálkodás kényszerességé-
vel szemben. A magyar hatvannyolcat ezért – a Csehszlovákiába való katonai 
bevonulás ténye mellett – főleg az Új gazdasági mechanizmus és a körülötte 
folyó közgazdasági, politikai viták jelentették – legalábbis így él a köztudatban.   
 Ezzel párhuzamosan persze számtalan olyan értelmiségi csoportosulás 
volt ekkoriban az országban, akik egymásközt parázs vitákat folytattak. Kö-
zülük mindenekelőtt az 1919-es magyar Tanácsköztársaságot aktívan végig 
csináló, a szovjet emigrációjában a sztálini terrort túlélő, majd az 1956-os ok-
tóberi forradalomban is szerepet vállaló, 1967-ben frissen rehabilitált Lukács 
György és tanítványi köre emelkedett ki. Lukács az ötvenhatos szerepválla-
lása miatt egészen az 1968 körüli átmeneti felengedésig nem lehetett része 
a hivatalos közéletnek, ám épp ez biztosított számára a reformértelmiségiek 
körében morális fölényt, és a rendszeren belüli kívülállást. Az újbaloldal köre-
iben nyugaton is újból divatba jövő Lukács maroknyi tanítványi körében, élete 
utolsó éveiben még épp megélhette saját reneszánszát.  
 Mindeközben Bódy, aki 1964-től a budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen történelem és filozófia szakra járt, és ekkoriban sokféle társa-
ságban bejáratos volt, maga is forgolódott olyan fiatal értelmiségiek kö-
reiben, akik az 1956 után konszolidációra törekvő szocialista rendszerrel 
szembeni elégedetlenségüknek balról adtak hangot. Érintkezésben állt Pór 
György nyíltan radikális maoista csoportjával, ill. Imre Katalin környezeté-
vel is, melyek részben persze fedték is egymást.26 A főleg fiatal irodalmá-
rokat maga köré gyűjtő Imre utóbb arról híresült el, hogy 1989. október 
23-án, a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának napján, a szocializmus 
magyarországi bukása miatt öngyilkos lett. Az 1956–1989 közötti korszak 
szempontjából tűnetértékű, hogy a kommunista írónőt élete végéig meg-
figyelték, ill. lehallgatták.27 Miközben Imre köreinek egyik ismerője szerint 
az elvtársnő és a körülötte csoportosuló fiatalok mindössze amolyan „szo-
baforradalmárok” voltak28, addig Haraszti Miklós író a Pór körüli társaságot

26  Vö. a „Dalos György és Pór György ,Társasköre” és „Ladányi Mihály, Imre Katalin: a vég-
játék”, ill. „Szétfolyóirat: az underground sajtó kísérlete” című fejezeteket. I. m. 1. kötet 
pp. 1081–1093. és pp. 1093-1109., ill. 2. kötet pp. 67-84.
27 I. m. 1. kötet, p. 1085. 
28 I. m. 1. kötet, p. 1098.
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ironikusan utóbb csak „flaszterforradalmároknak” nevezte29. Valójában politi-
kai akcionalizmusra Magyarországon nem volt lehetőség. A magának néhány 
korabeli „flashmobot” megengedő Pór Györgyöt pár társával együtt már 1968 
legelején letartóztatta a rendőrség, s a Népbíróság még azévben el is ítélte, 
igaz csak pár évre. 
 Amit ezek a fiatalok nem juttathattak kifejezésre nyíltan, azt sikeresen 
formálták át művészetté: 1969-ben született meg az Agitátorok című film, 
amely forgatókönyvének Bódy Gábor volt a társírója. A film egy, a magyar 
Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából kiírt pályázat keretében való-
sult meg, és sikerültségét mi sem bizonyíthatta volna jobban, minthogy annak 
idején betiltották. Lukács György röviddel halála előtt még pont láthatta a fil-
met, ami állítólag tetszett neki, ugyanakkor a film se mozikba nem került, se 
fesztiválokon nem volt látható, holott lényege épp a pillanatnyi aktualitásában 
rejlett volna. A filmet először csak a rendszerváltás előtt nem sokkal enged-
ték bemutatni, ekkor azonban egyből ikonikus kordokumentumává avanzsált 
a magyar filmtörténetnek. 
 Nem volt elég, hogy a Tanácsköztársaság százegynehány napjával, 
amely közvetlenül az első világháború után, kommunista-utópista intézkedé-
seivel alapjaiban rázta meg a magyar társadalom egészét, valójában maga 
a szocialista rendszer sem igazán tudott mit kezdeni, a film félreérthetet-
lenül kapcsolta össze az 1919-es „forradalmi pillanatot”, és a magyar kom-
mün kísérletének bukását a hatvannyolcas eseményekkel. Nem csoda, hogy 
Lukács György elégedett volt a filmmel: A történetben még fiatal, ám az ifjú 
forradalmárokhoz képest már idősebb, tapasztaltabb, és ezért higgadtabb, 
megfontoltabb Lukács a Történelem és osztálytudat30 szellemében játssza a 
„forradalmi dialektika” filozófiai letéteményesét, körbe véve a tanítványaivá 
szegődő „hatvannyolcas tizenkilencesekkel”. 
 A film készítése körül bábáskodó, és a film szerepeit is eljátszó fiatal 
baloldali értelmiségi csoportosulás, disztingvált, esztétikailag ma is érvényes 
módon szőtte bele a tiszavirág életű magyar Tanácsköztársaság történelmi 
kontextusába saját, 1968-ban megélt lelkiismereti és eszmei konfliktusait. A 
szereplők voltaképpen saját magukat alakították a filmben. Bódy így lép fel 
fatalista vörösterroristaként, aki nem csak idealista beszédeket tart, de ide-
alista módon is cselekszik, s a végén önként rohan a hősi halálba – megelő-
legezve ezzel későbbi saját sorsát is. Bódy eredetileg valójában akkori példa-
képével, Che Guevara-val való azonosulása miatt írta bele saját szerepébe a 
partizánhalált.31  

29 Haraszti Miklós: „1969” in Beszélő 1997/12. A kifejezést többen is idézik. Vö. Morsányi 
Bernadett: Egyedül szembejövet – Dobai Péter (és) művészete. Budapest: L’Harmattan, 
2016. p. 81., Szőnyei: Titkos írás, 2. kötet, p. 75.
30 Lukács György: Történelem és osztálytudat. (Lukács György összes művei) Budapest: 
Magvető Kiadó, 1971 [1923]. 
31 Morsányi: Egyedül szembejövet. p. 82. 
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 Az Agitátorok egyszerre volt – láthatatlanul maradt – vége és kezdete 
valaminek. A film készítői elbúcsúzhattak saját ifjúkori politikai radikalizmu-
suktól, és a hatvanas évek magyar filmművészetére jellemző „lírai”, olykor 
már-már patetikus, ahogy Bódy egy filmtörténeti tanulmányában maga ne-
vezte, „szubjektív” hangnemétől.32 A film ugyanakkor egy új korszak és egy új 
generáció egyik fontos nyitódarabja is volt. Bár Huszárik Zoltán Elégia (1965) 
című rövidfilmje, amely Bódy későbbi filmelméleti fejtegetésének is kedvenc 
példadarabjává vált, formanyelvileg több szempontból is megelőlegezi az Agi-
tátorok poétikus montázsszekvenciáit, az archív felvételek használata teljesen 
új elemnek számított a magyar filmben, ahogy azok direkt politikai használata 
is. A szovjet-orosz némafilmiskola tagja, Sergej Eizenstein által képviselt „in-
tellektuális montázs” hagyományát felelevenítő Elégiában a montázs pár év-
vel korábbian még tisztán esztétikai célokat szolgált, mindennemű direkt po-
litikum nélkül. Az Agitátorok rendezője, Magyar Dezső szerette volna folytatni 
is ezt az utat, amelyben az archív és dokumentum felvételeknek montázs 
segítségével ad (aktuál)politikai–forradalmi jelentést, ám még egy rövidfilm, a 
beszédes című Bűntetőexpedíció (1970) leforgatása után 1971-ben disszidált, 
mire föl a Bűntetőexpedíciót is betiltották.
 Az Agitátorokéval sok hasonlóságot mutat a képzőművészeti Iparterv-ki-
állítások esete. Az akkori „európai és amerikai képzőművészet legjelentősebb 
képviselőinek hatása alatt”33 álló tizenegy, a magyar avantgárd képzőművészet 
különféle generációit reprezentáló, és ezért korszakos jelentőségű első Ipar-
terv-kiállítás 1968-ban volt látható – mindössze három napig. A kiállítás eleve 
úgy jöhetett létre, hogy az erre illetékes hatóság engedélyének megkerülésé-
vel az Ipari Tervező Vállalat budapesti székházának dísztermében rendezték 
be. Innen a kiállítás neve is. Ám mindhiába. A hivatalos megnyitó után a meg-
került Képző- és Iparművészeti Lektorátus a tárlatot betiltotta. A szervezők 
elszántságát bizonyította, hogy 1969-ben újból megpróbálkoztak egy második 
Iparterv-kiállítással, amely szintén nem élt meg három napnál többet. Hogy a 
kiállítás mégis képes volt hosszútávon is hatni, azt mindenekelőtt a Dokumen-
tum 69–70 című katalógusának köszönhette, amit 1970-ben a kiállítás kuráto-
rának, egy fiatal művészettörténésznek illegálisan sikerült megjelentetnie. A 
kiadvány provokáció értékét bizonyította, hogy szerkesztő-kiadója nem várva 
meg annak fogadtatását, a megjelenését követő másnapon disszidált.34 Bár 
az 1968-as és 1969-es Iparterv-kiállítások számos kisebb tárlatra, mint előz-
ményükre tekinthetett vissza, a magyar művészettörténetírás mégis tőlük
32 Bódy Gábor: „Utak és eredmények a magyar film történetében, 1963–1969” in Zalán 
Vince (szerk.): Bódy Gábor – Egybegyűjtött művészeti írások. Budapest: Akadémia Kiadó, 
2006. pp. 26-34. 
33 Dobó–Szeredi: Magyar kultúra +/- Európa, p. 49. A szövegrészletet maga is idézi a ki-
állítás katalógusából. Sinkovits Péter: „Iparterv I. (Bevezetés)” in Beke László – Hegyi 
Lóránd – Sinkovits Péter (szerk.): Iparterv 68–80. Kiállítás az iparterv dísztermében (Ki-
állítási katalógus). Iparterv, Budapest, 1980. p. 22.    
34 I. m. p. 54.
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számítja az új magyar avantgárd megszületését, mivel a két kiállításkísérlet 
részben egy új, fiatal képzőművész nemzedék színrelépését jelentette.     
 Az Iparterv-kiállítások a kor viszonyai között merész és nagyszabású 
próbálkozásnak számítottak, amelyet az is jelzett, hogy kurátoruk – mint arra 
a katalógus címe is utalt – az 1968-as kasseli documenta 4 felépítését pró-
bálta meg követni. Az NSZK-ban negyedik alkalommal megrendezett tárlat 
a korábbi háromhoz képest maga is „A valaha volt legfiatalabb documenta” 
mottóját viselte, ami nem csak arra utalt, hogy a kiállítás szervezői kurató-
riumába hangsúlyosan fiatalabb szakértők kerültek be, hanem arra is, hogy 
először kaptak helyet rajta a color field painting, a post-painterly abstaction, 
az op art, a minimal art, és nem utolsó sorban a pop art képviselői.35 A pop art 
nemzetközi befutását az 1964-es Velencei Biennále-től számítják, ahol Robert 
Rauschenberg elnyerte annak fődíját.36 Ezért hát a documenta is megpróbált 
lépést tartani az aktuális művészeti fejleményekkel. A tárlatot ugyanakkor 
még így is bírálatok érték, hogy a fluxus, a happening, és a performansz, 
nem is beszélve a konceptuális művészetről, amelyek már a hatvannyolcas 
mozgalmak politikai akcionalizmusának szellemi erőterében szerveződtek, to-
vábbra sem fértek bele a kibővített tematika keretei közé. 
 Ahhoz képest, hogy az absztrakt képzőművészet még a hatvas évek 
közepén is bonyolult szabályok mentén alakuló szürke zónának számított a 
hivatalos magyar művészetpolitikában37, az Iparterv-kiállítások valóban for-
radalmi események voltak. Az aktuális documenta szellemében helyet kap-
hattak rajta a progresszívabb irányzatok képviselői is, sőt olyan alkotások is, 
amelyek messze túlmutattak a documenta innovációs készségeinek határain. 
Többek között Szentjóby és Erdély néhány akcióval képviselte a Kasselben ki-
maradó posztmaterialista műfajokat, Erdély néhány konceptuális műve pedig 
még utólag helyet kaphatott a katalógusban. A kiállítás politikumáról szintén 
Szentjóby gondoskodott néhány koneptuális „pop-objekttel”: A Hűtő víz című 
alkotása például, ami egy üvegcsényi (eredetileg forró) víz volt, az 1956 utáni 
„politikai olvadásra” való – a korban félreérthetetlen – utalásnak számított, 
ahogy Új mértékegység című munkája, amely egy fémcső formájában a rend-
őrállamra való utalásként volt olvasható. Ennek ellenére az Iparterv-kiállítások 
sem rangban, sem fajsúlyban nem vetekedhettek a documenta-val, annak
35 https://www.documenta.de/de/retrospective/4_documenta
36 Fehér Dávid: „Festészet és valóság – A figuratív festészet új tendenciái (1957-1975)” in 
Sasvári Edit–Hornyik Sándor–Turai Hedvig: A kettősbeszéden innen és túl – Művészet 
Magyarországon 1956-1980. Budapest: Vince Kiadó, 2018. p. 143. 
37 Lásd: Perczel Júlia „A művészeti szféra mint szürke zóna – A hatalom technikái és a 
művészeti gyakorlat társadalmi kontextusa”, Hornyik Sándor „A szocialista realizmus re-
formja – A keleti, szovjet típusú modernizáció és a nyugati modernizmus találkozásai”, Fe-
hér Dávid „Festészet és valóság – A figuratív festészet új tendenciái (1957-1975)”, ill. Mély 
József „Absztrakt határvonalak – A művészetpolitikai elvek változása (1958-1968)” című 
tanulmányaikat. In. Sasvári Edit–Hornyik Sándor–Turai Hedvig: A kettősbeszéden innen 
és túl – Művészet Magyarországon 1956-1980. Budapest: Vince Kiadó, 2018. pp. 59-75., 
pp. 113-135., pp. 137-159., pp. 161-178.     
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emlegetése sokkal inkább a honi avantgardisták önértelmezése és identitás-
tudata szempontjából volt fontos. A tárlatok utóbb az új magyar avantgárd 
szimbolikus, programszerű „megalapító aktusaivá” váltak.38      
 A művészetpolitika ellentmondásos Janus-arcát mutatta, hogy az op 
art-hoz sorolható Vasarely 1969-ben reprezentatív életműbemutató kiállítást 
kaphatott a Műcsarnokban. Ám az op art már az első magyar táncdal feszti-
vállal – ti. annak háttérdekorációjaként – országos „karriert” futhatott be. A 
Magyar Televízió által 1966-ban először megrendezett táncdal fesztivál egyút-
tal a popkultúra Magyarországi emancipációját is jelentette, még ha a sanzon 
és a magyarnóta az első két fesztiválon tarolt is. Bár a popzene igazán csak 
a nyolcvanas évektől kapott – köszönhetően az Új érzékenységnek – jelen-
tős szerepet a hazai avantgárdban, nem elhanyagolható, hogy az említett 
Kex együttes szintén 1969-ben alakult meg. A rövid életű, ám szubkulturális  
berkekben többek között épp ezért is legendássá vált banda Magyarországon 
egyik első, és akként legfontosabb képviselője volt a hatvanasévek zenei un-
dergroundjának. Gyakran az ekkorra már a szocialista kultúrpolitika által is 
felkarolt Illés-zenekar előzenekaraként lépett fel, ami sokszor vezetett értet-
lenséghez a közönség soraiban. Ez a zavarodottság gyönyörűen leolvasható 
a közönség arcáról a Szép lányok ne sírjatok című (1969) féldokumentumfilm 
azon jelenetében, ahol a Várkert Bazárban a Kex József Attila Tiszta szívvel 
című versének beatzenei feldolgozását adja elő.39 Az Illés-zenekar 1968-tól 
már a magyar népzene irányába vitte el zenei stílusát, így válhatott a kor-
szakban amolyan „állami Beatles-é”, később pedig a beatzene nemzeti klasz-
szikusává. A Kex azonban kilógott a mainstream zenei ízlésből. Nem csak 
hangzásvilágával. Az együttes a koncertimprovizációk mesterének számított, 
és koncertjeit valóságos happeningekké tudta átváltoztatni. Az állambizton-
ság aktívan figyelte őket, és valószínűleg nem véletlen, hogy viszonylag kevés 
lehetőség jutott nekik a rádióban, vagy a lemezkiadásban. A banda, miután 
frontembere Baksa-Soós János 1971-ben nyugatra távozott, végül pár év után 
fel is bomlott.
 Bódy maga azonban 1969-ben még egy fontos filmes akcióban benne 
volt, amiben akkor még Magyar Dezső is. Fiatal alkotók ebben az évben tet-
ték közzé a Szociológiai filmcsoportot! című kiáltványukat. A manifesztum 
olyan filmes csoport életre hívását sürgette, amely „tudatosan és átfogóbban 
alkalmazná a szociológia módszereit”, annak érdekében, hogy „tudományos 
alapon”, „szociológusok bevonásával” készítsen „,valóság feltáró’” dokumen-
tumfilmeket.40 Bódy így emlékszik vissza: „Egy darabig lelkesedtem a szocio-
lógia irányt, és filmkészítő barátaim figyelmét is ebbe az irányba tereltem”41. 
Részben tehát ennek nyomán jöhetett létre a kiáltvány is, amit ekkor még
38 Dobó–Szeredi: „Magyar kultúra +/- Európa”, p. 49. skk. 
39 Vö. https://www.youtube.com/watch?v=ZUD2SJXV6tg
40 „Szociológiai filmcsoportot!” in Zalán Vince (szerk.): Bódy Gábor – Egybegyűjtött művé-
szeti írások (1. kötet). Budapest: Akadémia Kiadó, 2006. p. 35.
41 Bódy: „Önéletrajz”, p. 19. 
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íróiként írt alá. Valójában, annak a dokumentumfilmes irányzatnak, amely 
először majd csak pár évvel később indul útjára, és tulajdonképpen nyugaton 
az ötvenes- és hatvanasévekben kibontakozó cinéma vérité és direct cinema 
megkésett, magyarországi változatait képviselte, nem volt szüksége forgató-
könyvírókra, legalábbis nem egy olyan sokoldalú, jó intellektuális teljesítőké-
pességgel rendelkező elméleti tehetségre, mint Bódy Gábor. „Természetesen 
elvetettünk minden forgatókönyvet, sőt magát a történetet is.”42 – írta 1983-
ban ő maga a Szociológiai filmcsoport! összefüggésében. 
 Olybá tűnik, mintha Bódy az 1969-es manifesztum aláírásával közel egy 
időben, már az irányzat valódi indulása előtt felismerte volna azokat a film 
mediális korlátjaiból fakadó nehézségeket, amelyekbe az alkotók rendre bele 
is futottak a „társadalmi valóság” feltárásának szándéka során. Nem csak 
a forgatási szituáció befolyásolta szükségszerűen a szereplők viselkedését, 
hanem a mozgókép közege is ellenált az objektiváció kísérleteinek. Ezek a 
felismerések vezettek el aztán a Budapesti Iskola megszületéséhez, amely a 
fikció dokumentumfilmen belüli nyílt vállalását zászlójára tűzve, megpróbálta 
ötvözni a játék- és dokumentumfilm elemeit. Tarr Béla, akit az ezredforduló 
környékén a világ legjelentősebb filmrendezőinek egyikeként tartottak szá-
mon, maga is a Budapesti Iskola tagjaként kezdte pályafutását. Nemzetközi 
ismertségre azonban először az irányzat elhagyása után tett szert, a nyolcva-
nas évek második felétől, ám a fikciós dokumentarizmus hatása második alko-
tói korszakán, a „fekete széria” filmjein is érezhetőek voltak, amelyek a késő-, 
majd posztszocialista életvilág leglecsúszottabb rétegéinek kilátástalanságát 
emelték univerzális érvényű, apokaliptikus létvízióvá. 
 Bódy 1983-ban maga így nyilatkozott a problémáról: „Az irányzat hova-
tovább máig működő, kiapadthatatlan forrásává vált […] a valóságról szóló fil-
mek áradatának. Itt máris pár kérdés akasztja meg a fogalmazást. Máig sem 
vagyok bizonyos, mit értsek azon, hogy ,valóság’.”43 Egy 1977-ben írt, a ma-
gyar dokumentarista irányzat addigi eredményeinek szentelt tanulmányának 
pedig azt a, részben költői kérdésnek szánt főcímet adta: „Hol a ,valóság’?” 
Bódyt azonban meglehet, hogy már az Agitátorok készítésekor foglalkoztatta 
a kérdés. Érdemes felidézni a film egyik vitajelenetét. Egy vitatkozókedvű elv-
társ, akit Szentjóby játszik, azt fejtegeti, hogy a munkásság, a proletariátus, 
akinek a nevében a tanácsdiktatúra cselekszik, nem érez semmi javulást az 
életében. A vita kellős közepén vagyunk, amikor egy elvtársnő a vádak kap-
csán megjegyzi: „Ezeket a híreket az ellenforradalom terjeszti.” Vitázó elvtárs: 
„Az ellenforradalom terjeszti, de a valóság hiteti el velük.” Erre egy harmadik 
elvtárs visszakérdez: „Valóság?” A Bódy alakította elvtárs erre vágja rá, a 
harmadik elvtárssal szinte kórusban: „Milyen valóság?” Mintha Bódy, a film-
ből félig kiszólva, azt a kérdést akarná feltenni: „Létezik egyáltalán valóság?”
42 Bódy Gábor: „Jelentéstulajdonítások a kinematográfiában” in Zalán Vince (szerk.): Bódy 
Gábor – Egybegyűjtött művészeti írások (1. kötet). Budapest: Akadémia Kiadó, 2006. p. 
140. 
43 I. m. p. 140.
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 Az ezt követő hirtelen „megvilágosodását”, élvezetes, anekdotikus stí-
lusban adja elő: „Egyszerűen rövidzárlat állt be az agyamban a ,valóság’ szó 
hallatára, amely egy napon egy másik szócskában, a ,jelentés’ kérdésében 
csattant ki.” Majd így folytatja: „Sorba bekopogtattam a filozófiai tanszéken 
tanáraimhoz. Kérdésemre, hogy mi a ,jelentés’, csak a vállukat vonogatták. 
1970-et írunk, mindenki Lukács Györgyöt támadta vagy védte, ő pedig nem 
foglalkozott ezzel a problémával.” A történet végül mégis pozitívan zárul: „Tu-
datlanságom vagy jó szerencsém az általános nyelvészeti tanszékre vezérelt. 
Itt egy éven át magyarul hallgathattam Zsilka János […] bevezetését a nyelv-
tudomány történetébe, továbbá saját nézeteibe, melyek egy organikus nyelvi 
rendszer körül forogtak.”44 Zsilkára Bódy figyelmét az a Dobai Péter hívta fel, 
aki nem csak az Agitátorokban szerepelt, de Magyar Büntetőexpedíciójának 
forgatókönyvét is ő írta – ahogy később majd, a nyolcvanas években többek 
között Szabó István Mephistojának (1981), a kilencvenes években pedig Tarr 
Béla főművének, a Sátántangónak (1994) is.
 Bódy az 1970-es évet nagyjából azzal töltötte, hogy Zsilka óráit önszor-
galomból látogatva beleássa magát a szemiotikai tudományába. Bódy úgy 
emlékszik vissza, hogy egyedül ezt az évet vette komolyan egyetemi tanul-
mányai alatt.45 Ahogy Dobai Péter, úgy nyilván Bódy is érzékelte „Zsilka Já-
nos kihívó géniuszát, ponderáns személyiségének csendes, de ellenállhatat-
lan dinamikáját, paradigmatikus (példaszerű, mintaszerű) lényének éltető és 
telítő rezgésterét.”46 Dobai Zsilkára való visszaemlékezéséből egy amolyan 
„magyar Jacob Taubes” képe bontakozik ki, akinek az egyetem mellett meg-
voltak a különféle éttermekben, kávézókban, cukrászdákban a saját törzshe-
lyei, ahol tanítványaival, kollégáival találkozott, miközben fáradhatatlan „in-
tellektuális promiszkuitását” messze nem korlátozta a nyelvészet területére.47 
„Mivel Zsilka János a nyelvi rendszer és a nyelven kívüli valóság dialektikáját 
is kutatta, így rendszere termékeny kiindulópontnak bizonyult szemiotikai, 
filmnyelvi, irodalom-szemantikai és filozófiai alkalmazásokhoz és egzakt ál-
talánosításokhoz: vagyis a syntaxis mundi feltárásához.”48 – írja Dobai. Az 
általa kidolgozott „szerves-dialektikus nyelvi rendszer” nem csak adaptálható 
volt más területekre, hanem „szemléletes” is. Zsilka ugyanis előszeretettel 
tűzdelte tele fejtegetéseit összetett, de látványos, jellegzetesen strukturalista 
szerkezetábrákkal, „amelyekhez azonban nem fűzött külön magyarázatot”.49 

44  Mindegyik idézet: I. m. p. 140., Az utóbbi szöveghelyet Havasréti József is idézi. Havasréti 
József: „A ,syntaxis mundi’ eszméje és a film. Zsilka János és Bódy Gábor kapcsolatáról” 
in Gács Anna–Gelencsér Gábor (szerk.): Adaptációk – Film és irodalom egymásra hatása. 
Budapest: József Attila Kör–Kijárat Kiadó, 2000. p. 48. 
45 Bódy: „Önéletrajz”, p. 19. 
46 Dobai Péter: „Zsilka János emlékezete” in Magyar Művészet, 2014/1. p. 13.
47 Vö. Philipp Felsch: Der lange Sommer der Theorie – Geschichte einer Revolte 1960-1990. 
München: C. H. Beck, 2015. passim. Valamint Dobai: „Zsilka János emlékezete”, p. 13.
48 I. m. p. 13.
49 I. m. p. 13.
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Miközben elmélete sematikus ábrák segítségével vizualizálható volt, annak 
absztrakciós szintjét a képek egyúttal csak tovább növelték. Nem véletlen, 
hogy óráit Szentjóbi és Erdély személyében avantgárdista képzőművészek is 
látogatták.  
 Dobai úgy emlékszik vissza, hogy Bódyval 1965-ben „ifjú Lukács-ta-
nítványok harsány kórusában” találkozott először,50 a következő mondatával 
azonban egyből kettejük szemiotika iránti közös szenvedélyét hangsúlyoz-
za. „Mindjárt két világítótorony mutatta meg nekünk az igaz irányt: Prof. Dr. 
Zsilka János nyelvész, a jelentéstan legkiemelkedőbb tudósa és Prof. dr. Pier 
Paolo Pasonlini, aki sok más alkotó tevékenység mellett ugyancsak nyelvész 
volt, a szemiotika és a szemantika professzora.”51 Hogy Bódynak, aki erede-
tileg írónak készült, a mozgókép válik majd a valódi szenvedélyévé, az talán 
már korábban is eldőlt mint 1969, ugyanakkor az Agitátorokban még csak fel-
sejlett az, ami egy évvel később válik visszavonhatatlan fordulattá nála, hogy 
a filmhez – néhány társával együtt – egészen máshogy fog viszonyulni, mint 
addig Magyarországon bárki: jelek és jelrendszerek komplex, ugyanakkor ki-
meríthetetlenül gazdag halmazaként.
 A kérdéses időszakban a budapesti bölcsészkar nem számított különö-
sebben színvonalas oktatási helynek. A marxizmus–leninizmus dogmáin túl, és 
ezen a Lukácsról szóló viták sem sokban változtattak, az országban általános 
és jellemző volt az információ hiány, ahogy Havasréti József Bódy saját meg-
fogalmazása alapján kiemeli, az „intellektuális vákuum”.52 A hatvanasévek leg-
végén, a hetvenesévek legelején a politikai enyhülésnek köszönhetően, a kor-
társ nyugati teóriák előtt is valamelyest jobban megnyílt a határ. Hogy ez mit 
jelentett a magyar filmtörténet szempontjából – és ebbe a trendbe illeszkedve 
válhatott maga Zsilka is érdekessé, aki ugyan a kor zsargonjában, a hegeli–
marxi dialektika keretei között adta elő nyelvelméletét, az valami radikálisan 
más volt, mint az elcsépelt hivatalos esztétikai diskurzus – azt Peternák Mik-
lós szépen összefoglalja: „Az 1970-es évekre magyarországi könyvespolcokra 
is beszivárgó ,új tudományok’, mint a strukturalista módszer, a szemiotika, 
kommunikációelmélet, s a nyelvészet egyfajta ,kiterjesztése’ szinte mozga-
lomszerű áttörést okoztak a filmkészítés konvencionális frontjain.”53 Bódy a 
hetvenes évek elejétől ennek a „szinte mozgalomszerű áttörésnek” vált a ve-
zéralakjává. 
 Bódy 1971-ben már egy olyan szakdolgozattal diplomázott le a bölcsész-
karon, amelyben Magyar Büntetőexpedíciójának „filmnyelvi” analízisét végzi el,
50  Dobai Péter: „Kezdetben volt a halál – Bódy Gábor 1946-85” in Magyar Napló, 2006/11. 
p. 8. Lukács nevét az eredeti szöveg is kurziválta. A szöveghelyet Morsányi Bernadett is 
idézi. Morsányi: Egyedül szembejövet. p. 48. 
51 U. o. Pasolini neve előtt a “dr.” kisbetűvel az eredetiben. 
52 Havasréti: „A ,syntaxis mundi’ eszméje és a film”, p. 48. Egyébként ld. Bódy Gábor: 
„[,Holt színház’ – kulturális vákuum]” in Zalán Vince (szerk.): Bódy Gábor – Egybegyűjtött 
művészeti írások (1. kötet). Budapest: Akadémia Kiadó, 2006. p. 83-93.  
53 Peternák Miklós: Képháromszög. Budapest: Ráció Kiadó, 2007. p. 98. 
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szemiotikai elméletek segítségével. A munka célja a film „jelentésstruktú-
rájának vizsgálata”. Ha az Utak és eredmények a magyar filmtörténetében, 
1963-1969 című vagy 1969-es, vagy 1970-es, inkább filmtörténeti írását és a 
korábban említett Elégia című 1970-es elemzését nem számítjuk, akkor szak-
dolgozata a legelső (és talán tudományosan legegzaktabb) filmelméleti mun-
kája. Teoretikus munkássága innentől párhuzamosan, attól elválaszthatatla-
nul futott művészi tevékenységével. Az 1971-es év azonban más szempontból 
is döntő Bódy számára, ugyanis ebben az évben vették fel a Színház és Film-
művészeti Főskolára, de a Balázs Béla Stúdióba is. Bár a főiskola elvégzése 
szükséges volt Magyarországon bármilyen filmes vagy televíziós karrierhez, 
az 1971 és 1976 közötti időszakban sokkal fontosabb, hogy részt vett a Balázs 
Béla Stúdió életében. Nem csak arról volt szó, hogy előtte példátlannak szá-
mított, hogy valakit úgy vegyenek fel a stúdióba, hogy ne szerezte volna meg 
a főiskolán a diplomáját, Bódy valóban úttörőnek számított ebben, hanem ar-
ról is, hogy a hetvenesévek elejétől kezdődően a stúdió – mindenekelőtt neki 
köszönhetően – a magyar neoavantgárd (egyetlen) filmes kísérleti műhelyé-
nek otthonadójává vált.54      
A szintén egykori Lukács tanítvány Vajda Mihály egyik, hatvannyolcról szóló 
esszéjének röviden és tömören azt az egyszerre frappáns és már-már baná-
lisnak hangzó címet adta, hogy „1968: vég és kezdet”.55 A Vajda által általános 
érvénnyel tételezett igazságot Bódy Gábor a magyar film történtére vonatkoz-
tatva – kiemelve annak nemzedéki karakterét – konkrétan is megfogalmazta, 
azzal az apró különbséggel, hogy ő az 1969-es év jelentőségét hangsúlyozza 
az 1977-es Mannheimi Filmhét számára készült A fiatal magyar film útjai című 
írásában: 

Azt az „episztémét”, kulturális tudatállapotot, amelyben a fiatal magyar 
film felfogja magát, az egymás közti beszélgetésekben s a különbö-
ző publikációkban rendszerint 1969-től datálják. […] 1969-ben de facto 
nemzedék váltás ment végbe a Balázs Béla Stúdióban, amely a minden-
kori fiatal generációk előcsatározásainak, pályára bocsájtásának mű-
helye, s mint ilyen kétségkívül elsőrendűen meghatározó szerepet tölt 
be a film új törekvéseinek kialakításában Magyarországon – legalábbis 
amilyen mértékben ennek a szerepnek a meghatározása magukon a 
filmkészítőkön múlik. […] De nem mehetett volna végbe ilyen természe-
tesen, minden erőltetettség nélkül […], ha 1969 egyúttal nem egy felvo-
násvég függönye lett volna Európa-szerte a hatvanas évek értelmiségi 
társadalmában.56 

54  Kovács András Bálint: „A szabadság szigete – A BBS szerepeiről” in Gelencsér Gábor 
(szerk.): BBS 50 – A Balázs Béla Stúdió 50 éve. Budapest: Műcsarnok–Balázs Béla Stúdió, 
2009. p. 11. 
55 Vajda Mihály: „1968: vég és kezdet“ in Barcsi Tamás–Szabó Gábor (szerk.): 68 kísértése – 
Írások az ellenkultúráról és örökségéről. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó, 2008. pp. 17-25. 
56 Bódy: „A fiatal magyar film útjai” in Zalán: Egybegyűjtött művészeti írások (1. kötet). p. 111. 
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Bódy nem csak azt mutatja be jól, mi volt a Balázs Béla Stúdió: olyan, eredeti-
leg a főiskolán frissen végzett filmesek számára létrehozott alkotóműhely, ahol 
azok bemutatási kötelezettség nélkül, azaz közvetlen kultúrpolitikai nyomás 
nélkül szabadon kísérletezhettek. A szocialista országok filmgyártásán belül 
a látszólag meglepően nagy belső autonómiával rendelkező Balázs Béla Stú-
dió unikális intézménynek számított. Ugyanakkor Bódy szavai szemléletesen 
megvilágítják a nemzedékváltás lényegét, ill. jelentőségét is, legalábbis azt, 
ahogyan ő arról 1977-ben gondolkodott, egyfajta tevékeny és tevőleges akti-
vizmusban, és önmagára is reflektáló kritikai attitűdben, amit valójában – saját 
nemzedékén belül – nála senki jobban nem képviselt a magyar filmgyártásban. 
 Kovács András Bálint Screening Modernism (magyarul: A modern film 
irányzatai) című munkájában a modernista (szerzői)film nagyjából az ötvenes 
évek második felétől a hetvenes évek közepéig tartó történetét három fázis-
ra osztja fel. A harmadik, utolsó fázisát, amely Nyugat-Európában 1967-től 
kezdődött (és 1975-ig tartott), politikai modernizmusnak nevezi. A korábban 
főleg a modern képzőművészet által motivált modernizmus politizálódásának 
oka a hatvanas évek végére, mint írja: „Art and film history provided no more 
inspiration for further renewal of modern cinema. In one way or another some 
new construction of ,reality’ had to be found.”57 Az Agitátorok stilárisan is a 
politikai modernizmushoz sorolható, ám, ha a fogalmat nem csak formatörté-
neti, hanem egyúttal korszaktörténeti megjelölésként is alkalmazzuk, akkor 
az 1970-es években Magyarországon kibontakozó dokumentarista törekvések 
szintén mind ide sorolandók, ugyanis ezek még a játékfilmeknél is „közvetle-
nebb” módon próbálták meg a „valóságot” kutatni.  
 A magyar újhullám a hatvanas évek elején épp akkor indult, amikor az 
Franciaországban már kifulladóban, a modernizmus első, Kovács András Bá-
lint által romantikusnak nevezett szakasza Nyugat-Európában pedig lezáru-
lóban volt, de 1967-re, mint azt Bódy egyik filmtörténeti esszéjében megál-
lapítja, szintén kiüresedőben volt. Ezzel a magyar filmgyártás a modern film 
második, klasszikus szakaszát, ha tetszik, „átugrotta”, ha tetszik, „összesű-
rítette” annak első szakaszával, ha tetszik, eleve a modernizmus sajátosan 
keleti formájaként – német szófordulattal – élve als Ostmoderne valósította 
azt meg. Miközben a nagyjátékfilmgyártásban – két, a korban nemzetkö-
zileg is ismert rendező munkáit kiemelve – többek között Jancsó Miklós58 
Fényes szelek (1968), Sirokkó (1969), ill. az Olaszországban forgatott La pa-
cifista (1970) és Gaál István Magasiskola (1970) című filmjei képviselték a 
politikai modernizmus magyarországi megjelenését, addig az Agitátorok 
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57 András Bálint Kovács: Screening Modernism – European Art Cinema 1950-1980. Chica-
go–London: The Unversity of Chicago Press, 2007. p. 350. 
58 Bár Jancsó filmjei már az 1960-as évek folyamán politikusak voltak (Így jöttem; Szegény-
legények; Csillagosok, katonák; Csend és kiáltás), ám a Fényes szelekkel és a Sirokkóval, 
nem is beszélve az Olaszországban forgatott La Pacifistáról, a rendező érezhetően új fo-
kozatra kapcsolt, akkor is, ha a művei, a cenzúrát megkerülendő, továbbra is szimbólikus-
allegórikusak maradtak.  
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és a Szociológiai filmcsoportot! a hivatalos filmgyártás és filmkultúra periféri-
áján két, Magyarországon akkoriban teljesen új törekvés felbukkanását jelen-
tette a politikai modernizmus megjelenésével egy időben. 
 A filmgyártás fősodrán kívüli két irányzat nyugaton ugyan már az öt-
venes- és hatvanasévek során jelentkeztek, méghozzá az underground- és 
experimentális film, ill. az említett cinéma vérité és direct cinema formájában, 
ám Magyarországon eleve a politikai modernizmus keretein belül bontakoz-
tak ki először. Mindkettő jellemző módon a magyar filmgyártás peremén, a 
Balázs Béla Stúdióban, méghozzá Bódy által leírt új nemzedéknek köszönhe-
tően. Bár a két irány később egymás konkurensévé is vált a Stúdió szűkös 
erőforrásaiért folytatott harcban, hogy a két irányzat – legalábbis az 1969-es 
indulás utáni első években – nem teljesen választható el egymástól, azt nem 
csak az jelezte, hogy a Szociológiai filmcsoportot! kiáltványt Bódy mellett a 
nemsokkal később az országból távozó Magyar és Dobai is aláírta, hanem az 
is, hogy Dobai két filmet is (Archaikus torzó, 1971; Együtthatók 1973), Bódy az 
Ifivezetőket (1972) készíti el mint dokumentarista filmeket, de Bódy élete első, 
saját rendezésű filmjét, a leginkább Andy Warhol hatvanasévekbeli undergro-
und filmjeinek érzékenységéhez fogható A harmadikat (1970) is „experimen-
tális dokumentumfilmnek” nevezte.59 Bódy a Hol a valóság? A dokumentum-
film metodikai útvonalaihoz című szövegében még 1977-ben is foglalkozott a 
dokumentarizmussal. Filmtörténeti-elméleti szövegei pedig bizonyítják, hogy 
az experimentális- és dokumentarista filmes törekvéseket mindvégig egy 
érme két oldalának tekintette.    
 Mint az már az eddigiekből kitűnhetett, a magyar hatvannyolc valójában 
1969-ben volt, legalábbis így véli Morsányi Bernadett Egyedül szembejövet 
című Dobai Péter-monográfiájában. Mint írja, „1968 nyugati diákmozgalmai 
üzenetként hatottak a fiatal magyar értelmiségre, de a ’69-es budapesti di-
ákmozgalom nemzetközi figyelmet nem váltott ki”60. Valójában nem mozga-
lomról, csak kisebb, szórványos diákmegmozdulásokról, akciókról volt szó, de 
Morsányinak abban tökéletesen igaza van, hogy az, amit ma hatvannyolcnak 
nevezünk, az nem csak hatvannyolcban, hanem a hatvanas évek második fe-
lének egészében és még előtte, ill. utána is pár évig zajlott, s eseményeiben 
az 1967 és 1969 közötti időszakban sűrűsödött fel.61 Ebbe a képbe illeszke-
dik, hogy a Balázs Béla Stúdión belül 1969-ben egyenesen három kiáltvány 
is született. A Szociológiai filmcsoportot! mellett Szomjas György kiáltvá-
nya volt a Tizenhat milliméteres technikát!, amely a címben jelzett technikai 
felszerelést követelt a stúdió számára, de a Balázs Béla Stúdió tagságának 

59 Peternák Miklós (szerk.): Végtelen kép – Bódy Gábor írásai. Budapest: Pesti Szalon, 
1996. p.  384.  
60 Morsányi: Egyedül szembejövet – Dobai Péter (és) művészete. Budapest: L’Harmattan, 
2016. p. 79. 
61 Vö. Norbert Frei: 1968 – Jugendrevolte und globaler Protest. München: Deutsche 
Taschenbuch Verlag, 2008.  
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is kiáltvány értékű szöveg, amely a stúdió életének felrázását és társadal-
milag felelős műhelymunkát követelt a tagságtól. A szöveget sokan aláírták 
a tagságból, köztük többen, így Gazdag Gyula, Grunwalsky Ferenc, Magyar 
Dezső, Mihályffy László, Szomjas György a frissen választott vezetőségi tagok 
közül is.62 
 Azt a fajta mozgalmi aktivizmust, ami a dokumentarista és experimen-
tális irányzatok megszületését a hatvannyolc (azaz hatvankilenc) utáni első 
években a Balázs Béla Stúdióban kísérte, Bódy A fiatal magyar film útjaiban 
szépen összefoglalta. A két irányzat közötti törésvonalak kezdetben még nem 
voltak annyira látványosak, elfedte őket az események lendülete. Ahogy Do-
bai később nyilatkozta, „A ’69-es nemzedék nem volt szellemileg egységes, 
de abban egyetértettek, hogy […] valamit csinálniuk kell.”63 Haraszti Miklós 
pedig úgy vélte nemzedékével kapcsolatban, hogy „a balosság volt ennek a 
nemzedéknek az első reakciója, amikor felfedtük a szavak és tettek közt tá-
tongó hazugságot.”64 Mindez az ifivezetők, ahogy Bódy fogalmazott „spontán 
ideológiai közösségének” mibenlétét is megvilágíthatja. Morsányi a magyar 
hatvankilenccel kapcsolatos kutatásainak eredményét végül így összegzi: „A 
baloldaliság nem politikai hovatartozást, hanem a rendszer által hirdetett esz-
mék számonkérését jelentette.”65 Vagyis Bódy korai szélsőbaloldali radikaliz-
musa mögött sem feltétlenül állt minden szempontból érett, jól kialakult, ill. 
tisztán körvonalazott világnézet, mint inkább csak egyfajta ösztönös érzület, 
reakció.66 Ha a fiatal Bódyt mindenképp a nyugati, akkor forgalomban lévő 
„-izmusok” valamelyikébe be kéne suvasztani, akkor nem annyira kommu-
nistaként, és még azon belül is valamiféle leninistának, che-guevaraistának, 
vagy hasonlónak kell leírni őt, ő inkább meggyőződéseit tekintve mindenek-
előtt anarchista volt. Bódy anarchizmusát nem csak egész önpusztító éle-
te, de „késleltetett kamaszkor” elmélete is igazolhatja, amelyet Dobai Pélter 
egyik 1969-es esszéje dokumentált az utókor számára. Mint írja, „Program: 
kilépni ebből a gyulladásos, szívből-szólamos és késleltetett kamaszkorból, 
amit Gábor talált ki magának életformának és kifejezésformának. Pontosab-
ban nem kitalálta, inkább csapdájába esett ennek a kockázattüntetésnek, 
ennek az áldozat-árverésnek.”67 Akárhogy is, Bódy végül művészileg nem a 
szociológiai dokumentarista irányzat közéleti értelemben vett többé-kevésbé 
nyílt politikuma mellett, hanem a filmnyelvi kísérletezés és az avantgárd lát-
szólag apolitikus, ám épp a szocialista politikán való elvi kívülállásával politi-
kus irányzatának képviselete mellett dönt – egy életre. 

62  Vö. Morsányi: Egyedül szembejövet. p. 76-77. 
63 Valójában ezek nem szó szerint Dobai szavai, hanem Morsányi összefoglalója annak, 
amit Dobai egy interjúban adott. Lásd: http://archive.ujkonyvpiac.hu/print.asp?id=3389
64 Szegő Péter: „,Valamennyi dimenzióban vannak felismert zsidó gyökereim’ – Interjú Ha-
raszti Miklóssal” in Szombat, 2005. jan. 15.; A szöveghelyet Morsányi is idézi. p. 78.
65 Morsányi: Egyedül szembejövet, p. 83.
66 Vö. Bódy: „Ideológiai tájékozódások”, p. 176-178.
67 Morsányi: Egyedül szembejövet, p. 90. 
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