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1. A kutatás témaköre, célkitűzései

Disszertációm célja Kovásznai György (1934-1983) életművének feldolgozása és ezen keresztül a 
témához kapcsolódó Kádár-kori élet- és alkotói stratégiák, hétköznapi gyakorlatok, privát és 
közösségi életterek beható megismerése. 

	
 Szűkebb értelemben a kutatásom tárgya Kovásznai György szerteágazó életműve: 
huszonnégy kísérleti animációs film és az ezekhez készített forgatókönyvek, festmények, rajzok, 
ezen kívül filozófiai és eszmetörténeti esszék, önálló (azaz nem filmhez készült) festmények és 
rajzok sora, valamint versek, novellák, drámák, és egy önéletrajzi ihletésű három részes regény. 
Tágabb értelemben kutatásom fókuszában mint esettanulmány, Kovásznai György életművének 
rekonstrukciója áll. Ennek során érdeklődésem, adatgyűjtésem kiterjedt az ötvenes évekbeli 
képzőművészeti oktatási intézményrendszer vizsgálatára, igyekeztem feltárni, hogy milyen 
összefüggések voltak a szovjet típusú diktatúra bevezetése előtt működő avantgárd művészek, 
művészcsoportok és az ötvenes évek végén az oktatási intézményeken kívül útjukat kereső fiatal 
generációk között. Vizsgáltam, milyen művészeti stratégiák közül választhatott egy pályakezdő 
művész az 1950-es évek végén, ezen belül bemutattam, hogy milyen forrásokból tájékozódhattak, 
hogyan szerveződhetett a társasági életük, milyen elhelyezkedési, megélhetési lehetőségek merültek 
fel. Kutatásom kiterjedt arra is, hogy a szovjet típusú diktatúra milyen ideológiai kényszert jelentett 
egy főiskolai hallgató életében, milyen társadalomelméleti keretekkel ismerkedhetett meg, és 
milyen kritikai diskurzusok léteztek Kovásznai körül. Témakörömhöz tartozik még a 60-as és 70-es 
évek Pannónia Filmstúdiójának megismerése, különös tekintettel arra, hogyan illeszkedtek a 
kísérletező szellemiségű rövidfilmek  a filmstúdió struktúrájába. Kutatásaim kiterjedtek a Pannónia 
Filmstúdió intézménytörténetére, produkcióinak, munkakörülményeinek, munkamódszereinek 
részletes leírására csakúgy mint a Kovásznai filmek kontextusaként értelmezhető animációs filmek 
esztétikai elemzésére, a Kovásznaiéval párhuzamosan létrejött animációs életművek 
megismerésére, megismertetésére.
Igyekeztem bemutatni és elhelyezni Kovásznai filmjeit a magyar filmtörténet és filmelmélet 
keretein belül. Megvizsgáltam, hogy az avantgárd tradíció beépítését követően hogyan váltott át 
Kovásznai - és szinte egész generációja -  a neoavantgárd “beszédmódra”  illetve élete végén hogyan 
talált rá a neoexpresszív festői nyelvre. Végezetül azt is górcső alá vettem, hogy miként alakult a 
Kovásznai életmű recepciótörténete az elmúlt három évtizedben. Témám tehát tágabb értelemben 
felöleli az ötvenes évektől a nyolcvanas évek elejéig tartó korszak kultúrpolitikai, társasági, 
művészeti, városi környezetének leírását egy olyan művész “szűrőjén”  keresztül, aki 
tulajdonképpen egyszerre volt bennfentes és kívülálló az irodalmárok és a képzőművészek, sőt a 
filmesek között is. 

2006-ban kezdtem el kutatni az akkor még igen kevesek által ismert, rejtőző életművet, amely 
leginkább mint rajzfilmes életmű maradt meg a barátok, kollégák emlékezetében. Így kutatásom 
egyik célja az lett, hogy ebből az igencsak szűkre szabott rajzfilmes viszonyítási rendszerből 
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kiemeljem az életművet és áthelyezzem egy tágabb művészeti diskurzusba, amely a képzőművészet, 
a film, az irodalom és a filozófia területeit érinti. 

2. A kutatás forrásai, módszerei:

Kutatásom első fázisát a Kovásznai festmények, rajzok archiválása (műleírás, fotódokumentáció, 
leltári szám, savmentes elhelyezés, beraktározás) jelentette. Ezután következett a kéziratok 
számbavétele, archiválása, tanulmányozása. A képek döntő többsége nem szignált, nem datált és 
címük is elvétve volt jelezve. Kovásznai 1983-as halála és az életmű 2006-ban kezdődött 
professzionális archiválása között a művek dohos garázsokban és pajtákban penészedtek, így a 
munka első fázisában a képek állagának megmentése, rekonstrukciója, megtisztítása és restaurálása 
zajlott. A megtalált, biztos datálású képek - jelzés vagy beazonosíthatóan publikált illetve 
beazonosítható filmhez készített képek - alapján többnyire stíluskritikai módszerrel datáltam a többi 
művet. Nehéz kérdés volt a képcímek kezelése. Az adatközlő személyek gyakran hivatkoztak 
ugyanazokkal a címekkel bizonyos képekre, elmondásuk szerint maga Kovásznai is hasonlóan 
hivatkozott rájuk, ezeket a címeket (pl. Nagy sárga kompozíció) én is bevezettem, átvezettem a 
leltározás során. Ahol ilyen nem volt, ott kétféle megoldás kínálkozott (cím nélkül hagyni vagy egy 
konkrét címet adni), tekintettel arra, hogy a Kovásznai életmű nem tekinthető konceptuális 
művészetnek, és szinte minden eleme elbeszélő jellegű, maga Kovásznai is rengeteg elbeszélést, 
drámát hagyott hátra, ezért úgy gondoltam, hogy az életmű eszmeiségéhez legközelebb áll, ha a 
képek elbeszélő vagy leíró jellegű címet kapnak, amelyek segítik elhelyezni őket az életmű 
valamelyik fontos narratívájában. A képanyag teljes leltárából készült az oeuvre-katalógus, amely a 
2010-es könyv CD-mellékleteként illetve a projekt honlapján1 jelent meg.
Fontosnak tartottam, hogy az életmű feltárása során a képekben, filmekben és kéziratokban 
jelenlévő narratívákat rekonstruáljam, ezért gyakran idézek drámáiból, esszéiből. Művészetelméleti, 
ismeretelméleti és egyéb filozófiai eszmefuttatásainak vizsgálata segített a különféle korabeli 
diskurzusokhoz való kapcsolódásának megállapításában.
 Az életmű 23 rövidfilmből és egy egész estés filmből álló filmes részét eredeti kópiákon csak a 
MANDA-ban (korábban MNFA) folytatott filmarchívumi kutatásaim során volt módom 
megismerni, tekintettel arra, hogy minden filmkópia odakerült a Pannónia Filmstúdió megszűnését 
követően. Segítségemre voltak a filmekhez tartozó hivatalos dokumentációs mappák is, amelyek 
tartalmazták a hivatalos engedélyeket vagy adott esetben betiltásokat is. Ezek a dokumentumok 
objektív forrásul szolgáltak ahhoz, hogy a hivatalosan betiltott filmek betiltási körülményeit 
vizsgálhassam. A filmeken kívül a MANDA adattárában találtam még fontos werk-fotókat és 
állóképeket a filmekből, ezek korábban a Pannónia Filmstúdió diatárának részét képezték, a diatár 
2009-től a MANDA diatárába olvadt be. Kutatásomat film-rekonstrukció kísérte, amelynek 
eredményeként az összes Kovásznai film eredeti negatív kópiájáról digitális másolat készült, amely 
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aztán további retusálás után HD minőségben az utókor számára megmentésre került. Az így 
előállított eredeti digitális forráskazetták a MANDA archívumában kerültek elhelyezésre, a filmek 
továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak.  A teljes filmanyag a 2010-es könyvhöz 
kapcsolódóan három darab DVD mellékletben jelent meg, illetve bizonyos filmek HD minőségben 
a projekt honlapjáról ( hyperlink: "http://www.kovasznaigyorgy.hu") érhetők el.
Az életmű tárgyi anyagának felmérése, leltárba vétele illetve elraktározása a Kovásznai 
Kutatóműhely nevű privát archívumban történt. 
A kutatás másik ága a személyes emlékek összegyűjtése volt. Videóinterjúkat készítettem 
Kovásznai György munkatársaival, barátaival, családtagjaival. Az interjúkat szintén leltár 
rendszerben archiváltam. Ezek az interjúk jelentős részben hozzájárultak ahhoz, hogy az életmű 
aprólékos antropológiai jellegű leírását elkészíthessem.
A kutatás további jelentős forrása volt az ABTL, ahol magam és Kovásznai családtagjai is kikérték 
a vonatkozó összes anyagot, amely itt kell megjegyeznem, valóban megkövetelte a kutatótól, hogy 
a teljességre való törekvés kedvéért a családtagok bevonásával is kutasson, hiszen más-más 
szelekciót kaphat a családtag és a nem-családtag kutató. Az ABTL dokumentumai jelentősen 
befolyásolták Kovásznai társasági kontextusának utólagos értelmezhetőségét, ugyanakkor a kutatót 
abba a nehéz helyzetbe hozták, hogy a személyes adatközlések és a dokumentumok között feszülő 
ellentéteket saját maga derítse fel, tegye helyére. Ez a nehézség, úgy gondolom, hogy a Kádár 
korszakról szóló tudományos diskurzus generációs vetületét is felvillantja, amennyiben a 
korszakhoz felnőtt életével még nem kapcsolódó generáció részéről egyértelmű állásfoglalásokat 
kényszerít ki olyan kérdésekben mint az adatközlők illetve résztvevők hitelessége, szavahihetősége. 
A kutatásnak ez a fázisa volt a legnehezebb abból a szempontból, hogy sok adatközlést relativizált, 
hiszen maga az állambiztonsági dokumentum sem tekinthető objektív tényközlésnek, azonban a 
benne foglalt állítások valamilyen irányban befolyásolják a személyes adatközlés hitelességének 
megállapítását is. Ebben a koordináta-rendszerben utóbb az egyetlen használható elemzési 
módszernek az bizonyult, ha az egyes adatközlők/ügynökök identitáskonstrukcióit külön-külön 
értelmezem, majd ezeket viszonyítom egymáshoz. Individuális kötődéseket tudtam csak 
egyértelműen detektálni, amelyek a bizalmatlanság és alkalmazkodás alaphelyzetében különféle 
egyéni stratégiákhoz vezettek.

Disszertációmban mindvégig igyekeztem szem előtt tartani a kontextualizmus elvét és a kulturális  
antropológiai igényű leírás fontosságát, ezért ahol tudtam kitértem az adott mű környezetének, 
kontextusának minél teljesebb ismertetésére, különös tekintettel a Kádár-kor hétköznapi életének, 
társasági, kulturális gyakorlatának leírására. Konstruktivista hozzállásom olyan komplex 
szempontrendszer kidolgozására sarkallt, amelyben helyet kapott a hagyományos művészettörténeti 
klasszifikáció mellett a filmelmélet, kultúraelmélet, a kulturális antropológia, az intézmény-, és 
eszmetörténet valamint a társadalomtörténet is.
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3. A disszertáció szövegének módszertani összeállítása, struktúrája: 

A disszertáció struktúráját kétféle fejezettípusra osztottam: leíró és elméleti jellegű szövegrészekre. 
Három leíró jellegű, kronologikus fejezet van, címeikben évszámokkal, ezekből egy klasszikus 
monográfia szabályai szerint megismerhetőek a művek kronologikus rendben. Ezen kívül négy 
olyan fejezetet tartalmaz a disszertáció, amely elméleti probléma köré csoportosul annak érdekében, 
hogy a festmények, filmek mögött rejlő gondolatrendszert, kapcsolódó diskurzusokat feltárjam. Az 
életmű hibriditásának kiemelése érdekében minden alfejezetben igyekeztem rávilágítani a 
művészeti ágakon, műfajokon, korszakokon átívelő inspirációk és megoldások bonyolult 
összefüggéseire az életműben. Értekezésemben mindvégig sokat idézek Kovásznai György kiterjedt 
és rendkívül jól artikulált önéletrajzi jellegű írásaiból, levelezéséből, amelyekből közvetlenül 
megismerhetjük nézőpontját, világlátását. 
Az első fejezetben a képzőművészeti oktatás intézményrendszerének működését a korai 50-es 
években írt színművek, esszék tárgyalása révén fejtem ki. Az 1954-55-ben szénbányászként szerzett 
tapasztalatai alapján készült írásaiból a képzőművészeti intézményrendszer által sugallt ideológia és 
a társadalmi tények közötti feszültség problémája kerül előtérbe, amelyet részletesen elemzek. 
A modernitás és a marxizmus eszmerendszere tehát már igen korán tudatosan problematizált része 
Kovásznai életművének, éppen ezért a disszertáció második fejezetében a modernizmus és a 
marxizmus elméleti kérdéseivel foglalkozom, amennyiben azok meghatározták Kovásznai 
világszemléletét, művészeti stratégiáját, téma- és stílusválasztásait. Ebben a fejezetben legelőször is 
azt tisztázom, hogy én milyen nézőpontból elemzem Kovásznai viszonyát a marxizmushoz illetve a 
modernizmushoz.
Az értekezés harmadik leíró jellegű fejezete 1958 és 1970 között tárgyalja a létrejött munkákat. 
1957-es főiskoláról történt eltávolítása után az akadémiában csalódott, autonóm személyiség 
pályaválasztási dilemmáit ismerhetjük meg, az irodalmi és képzőművészeti karriert egymástól 
elválasztó határok felvillantásával. 1962-től haláláig pályafutásának intézményi keretét a Pannónia 
Filmstúdió és 1959-től 1974-ig a Nagyvilág című folyóirat szellemisége adja, ezért külön kitérek  
ezek részletesebb bemutatására is. 60-as évekbeli munkái főként a modernizmus tradíciójának 
jegyében készültek, ezt mind a filmek (gondolok itt elsősorban a Korniss Dezsővel közösen 
készített filmjeire), mind a festmények esetében bemutatom. Társasági életének vizsgálata során 
pedig a barátok, megfigyelők és megfigyeltek összetett kapcsolódásait mutatom be.
A negyedik fejezet a hatvanas-hetvenes évek fordulóján az életműben bekövetkezett nagyobb 
fordulat elméleti hátterét igyekszik feltárni, ezen belül azon fogalmakat igyekeztem alaposabban 
értelmezni, amelyek a korszak általános diskurzusát, ugyanakkor Kovásznai saját belső polémiáját 
is meghatározták, gondolok itt elsősorban az univerzális és a konkrét dialektikájára, a film és a 
hétköznapi valóság közötti kapcsolat megújítására.
Az értekezés ötödik fejezete is leíró jellegű, ebben bemutatom, hogy filmjeiben hogyan alakította ki 
1970-től kezdve kora budapesti atmoszférájának rögzítésére sajátos, stilizált dokumentarista 
stílusát, valamint a totálfilm és az anima verité módszertanát. Részletesen elemzem az életművének 
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utolsó csúcspontjaként elkészített, első magyar pszichedelikus és egyben dokumentarista szemléletű 
egész estés filmet, a Habfürdőt. Ebben és a következő fejezetben azt is bemutatom, hogy festészete 
a korai 70-es évektől a neoavantgárd, a pop-art és végül utolsó éveiben egyre inkább a 
neoexpresszionizmus irányzataival mutat rokonságot, anélkül azonban hogy bármelyik izmusnak, 
mozgalomnak egyértelmű tagja lett volna. 
A hatodik fejezet első részében az életművet összefoglaló “Szülőföld Animáció”  című esszét 
mutatom be és vizsgálom meg, ennyiben ez egy elméleti rész, míg ezután az utolsó nagy 
festménysorozatot elemzem, amely pedig inkább egy leíró jellegű szövegrész.
A disszertáció utolsó fejezetében összegeztem, hogy Kovásznai halála óta hogyan alakult az életmű 
befogadástörténete,  és hogyan értékelődött át az életmű műfaji besorolása, hogyan helyezhető el 
utólag Kovásznai György életműve a Kádár-kori művészet történetében.

4. Az értekezés főbb megállapításai, eredményei:
Kovásznai György a képzőművészet intézményes világán kívül tevékenykedett, saját korának 
metakeretei szerint animációs rendezőként lelt besorolásra az őt körülvevő kulturális kontextusban, 
azonban képzőművészeti és drámaírói szemlélete életművét - filmjeivel együtt - komplex, a 
művészeti ágakon és műfajokon átívelő irányba bontakoztatta ki ezzel kinőve a szűkre szabott 
animációs filmrendezői besorolását. A halála óta eltelt bő három évtizedben a művészet intézményi, 
társadalmi, kultúrpolitikai helyzete megváltozott, amelynek következményeként életművét ma a 
képző- és filmművészet interdiszciplináris és multimediális keretén belül értelmezzük. Kovásznai 
György művészeti stratégiája saját korában ritkaságnak számított, de mára gyakorivá vált, 
intézményesült a művészetben, ennek köszönhetően életművének egységes befogadói tere 
kultúránk jelen állapota szerint elsősorban a képzőművészeti intézményrendszerben képzelhető el, 
azért mert elméletileg és fizikailag is képes befogadni és bemutatni e komplex életmű anyagát és 
összefüggéseit. 

A kutatási témám kétféle tudományos diskurzushoz is kapcsolódik. A disszertáció főként a hazai 
diskurzushoz kötődik, a magyarországi államszocializmus művészeti kánonjának egyre 
differenciáltabb meghatározásához, és érintőlegesen kapcsolódik egy globális diskurzushoz, a 
kísérleti szerzői animációs filmek elméleti megalapozásához. Az elsőként említett diskurzusban az 
animáció helye a magyarországi művészettörténeti és filmtörténeti kánonban továbbra is 
mostohagyerek szerepben van, amennyiben sem az egyik, sem a másik nem tekinti története szerves 
részének, ugyanakkor nem is utasítja el teljesen. A felnőtteknek szóló kísérleti animációs film a 
magyar és a kelet-európai államszocialista korszakban egy olyan speciális menekülési útvonalat 
jelentett a művészeti képzésben részt vett autonóm és kreatív (ez alatt konkrétan azt értem, hogy 
egymástól távoli kulturális elemek összeillesztése új, meglepő konstellációban) alkotók számára, 
amely lehetővé tette, hogy biztos megélhetést ígérő stúdió alkalmazottként nyugodt kreatív 
atmoszférában viszonylag szabadon alkothassanak megfelelően finanszírozott filmeket. Az 
államszocializmus esztétikai elvárásaihoz kevéssé igazodó alkotók  azért fordultak az animációs 
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stúdiók felé, mert itt enyhébb volt a cenzúra, hiszen a kultúrpolitika számára az animáció nem 
tartozott a nagy presztízsű, állami reprezentációt jelentő tradicionális művészeti ágak, műfajok 
közé. 
Ezen kívül az érintett diskurzus tekintetében kutatásom egy esettanulmánynak tekinthető a 
tekintetben is, hogy a Kovásznaiéhoz hasonló életművek mint a képzőművészeti kánon részesei is 
elfogadásra leljenek. Ehhez kapcsolódóan kutatásommal azt kívánom bizonyítani, hogy léteztek 
olyan animációs életművek, köztük Kovásznai Györgyé, akik művészeti ágakon, műfajokon átívelő 
szerzői rövidfilmjeikkel megalapozták azt az interdiszciplináris szemléletet, amely a mai kortárs 
alkotók számára fontos forrásanyag és a képzőművészetet, irodalmat és filmet összekapcsoló 
kreatív filmkészítés identitásának hazai bázisát képezik. Így méltók arra, hogy a fiatalabb 
generációkban kialakuljon az a biztos meggyőződés, hogy a magyar kísérleti animációs filmtermést 
joggal tarthatják a 20. századi magyar művészet egyik figyelemreméltó teljesítményének.
Világviszonylatban az animációs filmek teoretizálásában a filmelmélet és a művészetelmélet 
posztstrukturalista, posztmodern megközelítéseit egyaránt alkalmazzák, csakúgy mint a 
kultúraelméleti és antropológiai megközelítéseket. A diskurzus egyik fő teoretikusa Alan 
Cholodenko véleménye jelöli ki az egyik fő irányt, aki szerint az animáció nem csupán a film egyik 
formája, hanem minden film az animáció egy formája. Cholodenko szerint mivel minden filmben 
így az élőszereplős filmben is az animáció logikája működik, ezért az animáció teoretizálása 
szükségszerűen a film teoretizálását is jelenti.2 Más szerzők mint, például az animáció másik fontos 
teoretikusa, Paul Wells szerint az animáció elméletéhez kölcsön lehet venni különféle apparátusokat 
a filmelméletekből illetve a kultúraelméletből attól függően, hogy az animáció melyik irányzatba 
sorolható (megkülönböztet ortodox, fejlődési és kísérleti filmeket)3. Jelen írás arra tesz kísérletet, 
hogy egy speciális kultúrpolitikai kontextust rekonstruálva elhelyezzen a film és a képzőművészet 
határterületén egy ritka animációs irányzatot, méghozzá a kelet-európai puha diktatúra nyomása 
alatt kiérlelt, társadalmi kérdéseket adresszáló, szociográfiai és antropológiai igényű kísérleti 
szerzői animációs filmet, amelynek egyik legjelentősebb magyar képviselője Kovásznai György.
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