
 

 Én csak pislogok, hogy ki hány milliárdot kap.. - interjú Igor és 

Iván Buharovval 

 
Ők ketten fogalom a filmkészítésben. Semmi mással össze nem téveszthető, alternatív stílusuk, 
filmjeik örök underground jellege nem változott. Első, igen alternatív filmüket Egerben láttam, 
de nyertek filmfesztiválokon is, manapság meg már Dél-amerikától Berlinig terjednek sikereik. 
Elképzelésem sincs, hogy csinálták, de a végletekig megosztott filmszakmában a legkülönfélébb 
szekértáborok, producerek siettek segítségükre, hogy elkészíthessék egész estés játékfilmjüket. 
Nem hiszem, hogy lehetne úgy underground filmről beszélni, hogy őket nem említjük. A város 
közepén ültünk le egy éppen frissen nevet és stílust váltott helyre, hogy együtt hüledezzünk az 
árakon és a filmszakmán... 
 
- Nagyjából 20000 éve, olyan 1996 táján egyszer lementem Egerbe szilveszterezni egy bizonyos 
Krisztához... 
- Milyen Kriszta? 
- Nagy Kriszta. És ott mondták nekem a koleszban, hogy itt vannak a híres Buharovék... 
- Egerben találkoztam Kornéllal, ott alakult a 40 labor, ott találkoztunk Telek Balázzsal és Major 
Lajossal, aki szintén riportalanyod... Ott kezdtünk el filmezni, zenekart alapítottunk, 
performaszokat csináltunk, talált filmeket vetítettünk, azokat narráltuk… 
- De hogy jutott ez eszetekbe? Mert nekem pl. nem jutott. 
- Több vonal volt, mind a ketten érdeklődtünk ez iránt, másrészt Nándi a szakunkon kívül rajz és 
vizuális kommunikációra járt, én matekre és technikára. 1 év különbség van köztünk. Volt ott 
egy szakon kívül felvehető spec. kollégium, film, videovágó, az egy féléves kurzus volt, és egy 
rövidfilm elkészítésére volt elég. Én még pluszban jártam Kakukk Jenő filmesztétához. Amikor 
találkoztunk Nándival, akkor már mindkettőnkben benne volt a filmkészítés. Barátságból indult 
az egész, kb. az első nap, amikor megismerkedtünk, már arról beszélgettünk, hogy filmeket kéne 
csinálni. Nándinak volt egy szuper 8-as kamerája, amit a lengyel piacon vett, orosz Kvartz, és 
egy tekercs film, valakit megkértünk az oktatástechnikán, hogy fűzze be. A későbbi rektor 
segített. Lementünk a szülőfalumba, Hajdunánásra, az első filmben Kornél és a nagymamám 
játszott. A kamerán belül vágtunk, vagyis mindig tudtuk, hogy mit vettünk fel, és mi legyen a 
következő. 
- Igazából nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, de amikor megnéztük, akkor láttuk, hogy nem kell 
vágni, jó úgy, ahogy a tekercsen van. Volt egy szakkollégium, ahova felvételiztünk. Akik ott 
voltak, kulturális programokat szerveztek. Ez nagyobb szabadságot adott, mert egyrészt volt egy 
külön szárny, ahova éjszaka is bemászhattál az ablakon… 
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- Szerintem ezt én is kipróbáltam... 
- Szabad hangulat volt Egerben, akkor indult a rajz és vizuális nevelés szak, ami azóta nagyon 
erős lett... 
- Ez az, amit a Majos Lajos is mondott? 
- Igen, együtt jártunk, osztálytársak voltunk. A Nagy B. István volt a tanszékvezető. Olyan nagy 
szabadság volt, hogy abba bele is szédültünk. Meg 1994-et írunk, elég pozitív volt a hangulat az 
országban is. Azt éreztük, hogy bármit lehet. Volt egy videolabor, amit használhattunk. Az első 
rövidfilmünk bekerült egy nemzetközi fesztiválra Ausztriába. Az oktatásfelelősnek, a későbbi 
rektornak nagyon tetszett, hogy mi szabadon alkotunk, úgyhogy ő is támogatott. Aztán beadtuk 
a budapesti független filmszemlére, azon nyert fődíjat. Az akkori filmunió azt ajánlotta fel, hogy 
a győztes film kimehet egy külföldi fesztiválra; ha a film bekerül a versenyprogramba, akkor 
kifizeti az utiköltségét. Azt persze nem írták bele, hogy csak Európán belül, mert ők azt úgy 
gondolták. Mi meg egyből néztünk egy japán meg egy dél-amerikai fesztivált. Az Uruguay-ira be 
is került, azt az országot azóta is nagyon bírjuk...  
-  Volt egy olyan pillanat, amikor rájöttetek, hogy ezt akarjátok csinálni, vagy jött magától? 
- Mindig bíztunk benne, nem voltak kérdések. De nem volt ez annyira tudatos. Csak azt tudtuk, 
hogy ezt akarjuk csinálni. 
- És az, hogy most ott vagytok az Acb galériában, ami az egyik legmenőbb pesti galéria, az egy 
folyamat eredménye, vagy ti már tudtátok az elején, hogy ezt akarjátok? 
- Nem tudtuk. De amikor elmentem intermédia szakra, akkor már lehetett sejteni, hogy ezzel 
akarunk foglalkozni. Közben a filmjeink, amiket moziba meg filmfesztiválokra szántunk, inkább 
galériákban kezdtek el megjelenni. Egyre több kiállításon szerepeltünk. És utána már 
készítettünk olyat is, amiről azt gondoltuk, inkább egy kiállítótérben érvényesül, nem a 
mozivásznon. Ha megnézed a rövidfilmeket, nagyjátékfilmeket meg az egész világot, amiben 
mozgunk — most pl. Grazban csináltunk performanszt színészekkel meg zenekarral —, az egyik 
a másikból táplálkozik. Néha ilyen formát ölt, néha olyat. Soha nem dolgoztunk azért, hogy 
megjelenjünk egy galériában.  
- A 2010-es Manifesta 8 meghívás volt az, ami után elkezdtek nemzetközi vonalon jobban figyelni 
arra, hogy mit csinálunk. Voltunk Indiában emberi jogi fesztiválon, Argentinában, most megy 
Rotterdamban egy rövidfilmfesztiválon egy filmünk... 
- Azon gondolkodtok, hogy mennyire vagytok az undergroundban? 
- Amit felsoroltunk, az mind olyan, hogy egy réteg érdeklődik irántuk. Egy oberhauseni 
filmfesztivál vetítésén van 80-100 ember, nem több. Nem szeretik többen, mint mondjuk Erdély 
Miklós műveit. Nem célunk, hogy kommerszebbek legyünk. Budget szintjén is megmaradtunk 
underground szinten. Az utolsó rövidfilmünk, ami most Párizsban egy kisérleti filmfesztivál 
programjában ment, két tekercs super 8-as filmbe és másfél nap együttlétbe került. Az egész 
nem volt több 20 000 Ft-nál.  
- Egy Manifesta azért biztosan ad pénzt... 
- Persze, de amikor magunknak csináljuk (most pl. új játékfilmet készítünk), akkor nincs benne 
állami pénz, hanem igazából a filmes gyártással foglalkozó cégek, akik mindent csinálnak, piaci 
cégek ezért 1-1 millióval beszállnak. Nekik is fontos, hogy jelen legyen ez a szcéna 
Magyarországon is.  De előfordul, hogy egy forgatási napon mi főzünk, és ugyanúgy nincs pénz 
se a színészekre, se semmire, mert a nyersanyag és a technika elviszi, ugyanúgy super 8-as filmre 
forgatunk. Néha kapunk lejárt nyersanyagokat ingyen. A laborálást, ami szintén egy nagyobb 
tétel lett volna, Hajdú Szabolcs épp hívandó filmtekercseihez csapták hozzá, mert épp akkor 
indították be a gépet. Én nem érzem azt, hogy kommercializálódnánk, akár a gyártás 
tekintetében, de a dramaturgi tekintetében sem.  
- De ha jól tudom, írtatok hagyományosabb forgatókönyvet is… 
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     - Írtunk egy hagyományosabb forgatókönyvet, amin nagyon sokat dolgoztunk Tolnai Szabolccsal, 
az egy hozzánk képest hagyományosabb és klasszikusabb film felé menne, a filmalap felé egy 
kompatibilisebb forma lenne, de mégse támogatták. Az a helyzet, hogy én csak pislogok, hogy ki 
hány milliárdot kap, és ehhez képest mi régóta mondjuk, hogy még a Kádár-rendszerben is volt 
annyi eszük, hogy egy Balázs Béla stúdiót támogassanak… Van persze inkubátorprogram, de az se 
a kísérletezgetésről szól, amiről a Balázs Béla Stúdió szólt. Ott voltak olyan dokumentumfilmek, 
amik kritikusak voltak, a rendszer hibáit próbálták feltárni. Most erre nincs se támogatás, se 
lehetőség. Milyen egyszerű lenne, most Magyarországon 150 millió a kis költségvetés, ha annyit 
odadobnának egy stúdiónak, lehet, hogy 6 új zseni felütné a fejét, akiből később lenne valaki. Azért 
nem lesz most, mert ha valaki kijön egy főiskoláról, mint végzett rendező, nincs lehetősége. Ha az 
a választás, hogy tudok egy független, szerzői filmet csinálni fiatalon, vagy beállok a gyárba az 
amerikai filmekhez, az egész más. Hajdu Szabolcs nagyon jó barátunk, meg szerepel is nálunk, 
tegnap arról beszélgettünk, hogy tanít az ELTÉn, és a gyerekek olyan technikákat hoznak, hogy nekik 
kell elmagyarázniuk, hogy mi az. Csak sokszor ezekben a filmekben nincs tartalom. Ő azért van ott, 
hogy elmagyarázza, milyen irányba lehet elindulni ezekkel a technikákkal. Mindenféle 
mozgáskiegyenlítők vannak már, nekünk meg el kellett kérni egy s-vhs kamerát… 
- Én még dolgoztam Umatic-ra is… 
- Á, a Umatic. Nálunk a super 8 megmaradt. 
- Szerintem amit ti csináltok, az nem nézne ki jól 4K felbontásban. 
- Igen, valahogy nem illik hozzá. Mi irtózunk a túl éles, túl szép képektől. Nem tudom elképzelni 
ezeket az álomszerű sztorikat egy tűéles, “leesik a vászonról”-minőséggel. 

 
- Ha úgy vesszük, a mostani fiataloknak sokkal nehezebb, mert egyrészt ott a telefonban is a fullhd 
rögzítő, másrészt ömlik a képi tartalom... 
- Annyiféle stílus van… Egy dokumentarista stílushoz, krimihez pont jó a mostani technika, szóval 
nem hiszem, hogy nekik nehezebb... Talán a kísérleti stílushoz igen. 
- Valahol olvastam, hogy azt mondtátok, hogy mindenki művész — a fluxus kapcsán... 
- Duchampot idéztük. 
- Ezt még így gondoljátok? 
- Én így. Mindenkiben ott van a művész. Meg szerintem gáz, ha kinyilatkoztatod, hogy te feljebb 
vagy, mert művész vagy… Ki vagy te? Engem mindig is irritáltak az efféle emberek. 
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- Megjelent egy dvd egy párizsi kiadónál a kisfilmjeitekkel. Ez hogy történt? 
- A Re:voir 500 példányban kiadott egy játékfilmet és néhány rövidfilmet. Van benne egy füzetke, 
és Max LeCaine ír független filmes guru írt rólunk 10 oldalt. Eléggé elkapott dolgokat a 
világunkból. Innentől kezdve ott vagyunk a könyvesboltokban. De azért ők egy nagyon pici kiadó. 
- Jó, de volt a Toldi moziban az egész estés vetítésetek, amire összekalapáltátok a szakmát. Akkor 
mégse annyira elszigetelt, amit csináltok. 
- Azért vannak szimpatizánsaink. A barátaink is eljöttek és játszottak benne, és a producerek is 
összefogtak, mindenki adott bele. Valamiért ezeknek a producereknek jólesik, hogy támogatnak 
egy ilyen dolgot, ami nem piaci alapú, de azért valamennyire mégiscsak fontos. Nekik nem lesz 
belőle profit, de mégiscsak egy kredit. Meg azért csak ottvagyunk minden évben a világ különböző 
filmfesztiváljain. 
- Az utóbbi időben mintha Berlinben is aktívak lennétek… 
- Van ott egy analóg filmes egyesület. 50-en vagyunk, és van előhívó meg minden. 
- És ott eleve 3-4 egyetem van, ahol filmet tanítanak. 
- De analóggal már ott se foglalkozik senki. Ez csak egy baráti társaság, és az ottani alkotók nagyon 
sok helyen megjelennek a világban, jegyzett nevek, és ott is ugyanúgy az egyik németet tanít, a 
másik a filmarchívumban dolgozik, ugyanúgy élnek, mint mi, és ugyanúgy nem tudnak megélni 
belőle. Ez egy általános dolog, a kísérleti filmmel ezt is választod. És még mindig csak ott tartok, 
hogy magyarázom, hogy miért vagyok underground. 
- És hogy kerültél Berlinbe? 
- A barátnőm német. De már voltam előtte is egy 4 hónapos ösztöndíjjal, sokat jártam ki, 
szerettem a várost. Amúgy nem zárnám ki, hogy Pesten éljünk, csak most éppen lehetetlen. 
- És megint visszakanyarodtunk a politikához... 
- Ez van… Ez minket is feszít. Apátiát eredményez ez az egész, viszont az apátia meg belekúszik a 
levegőbe, a levegőt meg beszippantod… 
- Pont két hete beszélgettem az Aatoth Franyóval Párizsban, és ő azt mondta, hogy ebből az 
egészből, ami most zajlik, egyedül a kultúra marad meg, lásd a régi görögöket vagy bármi mást. 
Ti mit gondoltok erről? 
- Mi is ebben bízunk. Leteszünk egy filmet, vagy felveszünk egy zenét, és az örökkévalóságban 
bízunk. Nekünk értéket kell teremtenünk. A félelemmentesség, szabadságra törekvés tud elhozni 
valamit. A kultúra mindig is underground volt, és a festők, írók minden rendszerben elkészítették 
a műveiket. Viszont manapság nincsenek közösségi élmények, nem az van, hogy lemész az Fmk-
ba, nincs párbeszéd. 
- Ha Erdély Miklóst nyomnák az M1-en főműsoridőben, akkor azt megnéznék az emberek? 
- Muszáj lenne nekik. Nagyon fontos kérdés, hogy milyen szinten raknak kultúrát az állami 
tévében. Fontos, hogy milyen filmeket hoznak le este, az már mutatja az irányt, hogy hova akar 
vinni a kulturális osztály.  
- Akkor csináljunk újra Vers mindenkinek-et? 
- Van Röpülj páva… Nem erre gondolunk, hanem a 90-es évek elején a Duna tévére. Aztán mi lett 
belőle. Az egy jó kulturális csatorna volt, jó beszélgetésekkel, műsorokkal, azt eleve azért hozták 
létre, hogy kulturális adó legyen, és valamelyik évben Európa kulturális adója volt, még a Sára 
Sándor idején.  
- Kedvenc filmetek? 
- Cassavetes A szeretet áradata, Robbe-Grillet Trans-Europ-Express, vagy Godard-tól bármi. De 
végtelen hosszú lehetne a felsorolás. Ezért érdekesek a filmfesztiválok, mert ott olyan filmeket 
látsz, amiket utána nem fognak forgalmazni, pedig nagyon fontosak. 

Kuli 
 

 
 
 
 
 
 


