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A mozi árnyékos oldala.
Bevezető
Dark side of the movies. Introduction
Partea întunecată a fi lmelor. Introducere

A sötét, borzongató vagy akár véres filmek nemcsak a tömegműfajokban 
népszerűek: az utóbbi években több szerzői filmes rendezőt foglalkoztat a vám-
pírok, emberevők és egyéb tömeggyilkosok témája. Némileg kilóg a sorból Jim 
Jarmush legújabb filmje, a Halhatatlan szeretők (Only Lovers Left Alive, 2013), 
amelyet nemrég láthatott a kolozsvári közönség: ebben a vámpírlét modern, 
fenntartható formájával találkozunk. A szereplők kifejezetten szerethető és hu-
mánus figurák, inkább emberfölötti lények, mint gyilkosok, az összhatás pedig 
inkább melankolikus, mint hátborzongató. A hétköznapi vámpír motívumát, 
mint erdélyi specifikumot, a TIFF is felhasználta egy korábbi kiadásának ar-
culatában, Drakula figurája pedig idén is megjelenik a fesztiválon: Albert Serra 
Aranyleopárd díjas filmjében, A halálom történetében az idős Casanova találko-
zik a titokzatos Drakula gróffal.  

A Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál a kezdetektől vonzódott a sötét 
hangulatú filmekhez, és ez az állandó Árnyak szekció egészestés és rövidfilmes 
programján kívül a teljes szelekcióra rányomta a bélyegét. „Bizarr élmények, 
gyilkos szerelmek, váratlan átalakulások, zombik, ördögűzők, kannibálok” – így 
kezdődik „a TIFF sötét oldaláról” szóló sajtótájékoztató, amely szerint idén há-
rom szekció is hátborzongató élményeket kínál a sötét hangulatú filmek kedve-
lőinek. 

Idén az Shadows mellett egy új szekció, a Midnight Delirium is horrorfilme-
ket tartalmaz, de ez kizárólag éjfélkor. A hétfőtől péntekig tartó program egyik 
legígéretesebb eseménye a Matthias Hoene Cockneys vs. Zombies című, több-
szörösen közönségdíjas filmje, amelyen a szervezők ígérete szerint a zombinak 
öltözött nézők lesznek az est sztárjai, akik ez alkalommal ingyen mozizhatnak.

Az Árnyak szekció filmjei közül a többszörösen díjazott Canibal-ban szin-
tén a gyilkos sebezhető, emberi arcát ismerhetjük meg, melyet a szerelemnek kö-
szönhetően fedez fel az emberevő főszereplő. A spanyol–román–orosz–francia 
koprodukció a TIFF programjában rendkívüli vetítésen szerepel, melyen részt 
vesz a film spanyol rendezője, Manuel Martín Cuenca és a román női főszereplő, 
Olimpia Melinte.

Anamaria Marinca színésznőt, akit leginkább a 4 hónap, 3 hét és 2 nap 
című filmből ismer a nagyközönség, ezúttal egy amerikai produkcióban lát-
hatjuk. Az Európa-rejtély (Europa Report, rendezte: Sebastián Cordero) témája 
szerint a sci-fihez áll közelebb: 2061-ben játszódik, amikor egy magántőkéből 
finanszírozott űrhajó az élet nyomait indul kutatni a Jupiter egyik holdjára, az 
Európára.

További borzongásokat ígér a Határok nélkül szekció is, amelyben többek 
között Kim Ki-duk Moeibus című filmje is szerepel. A dél-koreai film a tűrőké-
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pesség határait feszegeti, Andrew Chan kritikus szerint „addig kísért, amíg soha 
többet nem akarsz rá gondolni”. És ha mindez nem lenne elég, a véres filmek 
trendjét az idei új szekció, a Szemet szemért is erősíti, melyben a bosszú témája 
köré épülő filmek a FIPRESCI zsűri díjáért versenyeznek. 

A ME.dok harmadik éve megjelenő filmes száma nemcsak kiemelten fog-
lalkozik a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivállal, hanem témáiban is kap-
csolódik a rendezvényhez: Árnyak szekció rovatunkban a horrorfilm műfajával 
kapcsolatos írások olvashatók a kortárs film műfajait tanulmányozó egyetemi 
hallgatók tollából. Ezen túl az elszigeteltség, a kilátástalanság és a halál motívu-
ma is több cikkben visszatér.

A sci-fi műfajához közeledve Boda Székedi Eszter az egyszereplős filme-
ket állítja elemzése középpontjába. Földön, vízen, világűrben című tanulmányá-
ban négy film (köztük a közelmúltban sok figyelmet kapott Gravitáció) kapcsán 
tárgyalja az elszigetelt, extrém helyzetbe került szereplő filmes bemutatásának 
szempontjait. 

Tragikus eseményt dolgoz fel Anca Damian Crulic című animációs doku-
mentumfilmje is, amelyet a TIFF 2012-es kiadásán láthatott a kolozsvári kö-
zönség. Az áldozatot bemutató álinterjút a családi fotókkal kombináló filmről 
Zsizsmann Erika tanulmányában olvashatunk, amely a fényképeknek az emlé-
kezésben, a múlt rekonstruálásában betöltött szerepét vizsgálja. 

A filmek előtérbe helyezése mellett a lapszám az audiovizuális média 
határain túl is nyitott marad a társadalmi vonatkozású médiatudományi ku-
tatásokra, melyek a Me.Diológia rovatban kapnak helyet. A hagyományos tö-
megkommunikációnál maradva, Bruszel Dóra Társadalmi szerepmodellek című 
cikkében Egerszegi Krisztinának a médiában való megjelenítését elemzi, elkülö-
nítve a karriert építő nő és a családcentrikus anyuka szerepköreit.

ME.Terek című rovatunkban két olyan cikk kapott helyet, amely valami-
lyen módon egy valóságos helyhez, illetve egy forgatási helyszínhez kapcsoló-
dik. Szűk Balázs Hajdu Szabolcs Macerás ügyek című filmjének forgatásán ké-
szített werknaplót és egy rövid interjút Jancsó Miklóssal, aki a filmben Jancsó 
mesterként jelenik meg. A rendezővel való találkozás emlékei inspirálták írását, 
amelynek végén a filmbe be nem került, jóformán feledésbe merült beszélgetés 
is szerepel. Berekméri Gabriella a gernyeszegi Teleki-kastély történetéről készült 
dokumentumfilm forgatásáról számol be kétszeresen is személyes indíttatásból: 
mint a dokumentumfilm szerkesztője, illetve mint a falu egykori lakója, aki a 
kastély árnyékában nőtt fel.

Bár a lapszámban a filmművészet sötétebb oldala kapott nagyobb hang-
súlyt, merő véletlen, hogy az árnyék szó is visszatérő motívum lett a címekben. 
A horrorfilmek után, mintegy zárszóként, felüdülést hozhat Péter Árpád kritiká-
ja a szervátültetés filozófiai kérdéseit boncolgató Thészeusz hajója című filmről, 
amely a TIFF-trófeát is elnyerte 2013-ban.  

Kassay Réka
szerkesztő
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A fényképek szerepe 
Anca Damian Crulic című
animációs fi lmjében

ZSIZSMANN ERIKA

Anca Damian 2011-es, Crulic című filmjének jelentős részét egy va-
lós személy valós fényképein alapuló fiktív önéletrajzi szöveg teszi ki. Az 
emlékező, aki azt állítja, hogy élete története száz fényképben elmesélhető, 
egy Claudiu Crulic nevű román vendégmunkás, aki 2008-ban egy lengyel-
országi börtönben hunyt el, miután több hónapig éhségsztrájkolt igazságta-
lan letartóztatása miatt. Halála után bizonyosodott be, hogy ártatlan volt, és 
tragédiája a hatóságok mulasztásának következménye. Románia akkori kül-

Rezumat (Rolul fotografi ilor în fi lmul de animaţie Crulic realizat de Anca Damian)
În fi lmul său animat Crulic, regizoarea Anca Damian foloseşte printre altele schema narativă a 

autobiografi ei. Ne prezintă povestea vieţii lui Claudiu Crulic, un imigrant decedat în urma unei greve 
a foamei într-o închisoare din Polonia, ca şi cum el însuşi ar comenta fotografi ile sale personale. 
Fotografi ile sunt încadrate într-un mediu animat, ele sunt modifi cate în parte, redesenate sau 
completate cu elemente mobile. Prezentul studiu încearcă să analizeze rolul fotografi ilor în contextul 
animat. Fotografi ile au pe de o parte un rol tradiţional de a legitima o narativă, pe de altă parte ele 
însele construiesc o narativă biografi că asemenea unui album de familie. Îmbinarea fotografi ei şi a 
animaţiei poate fi  de asemenea o alegorie a mecanismului de funcţionare a memoriei.

Cuvinte cheie animaţie, autobiografi e, memorie, fotografi e

Abstract (The Role of photos in Anca Damian’s animated movie ’Crulic’) 
In her animated movie, Crulic, director Anca Damian uses the narrative scheme of autobiography 

among others. She presents the life story of Claudiu Crulic, an imigrant worker deceased after a 
hunger strike in a Polish prison, as if it was told by Crulic himself, as a commentary of his personal 
photographies. These photos are shown in animated context, they are modifi ed in part, completed 
with drawn and moving elements. This paper aims to analize the role of photography in the animated 
medium. On the one hand photos are the traditional tools of representing reality, on the other they 
build a biografi c narrative themselves, similar to a family album. The mingle of photography and 
animation is also an allegory of the way memory works. 

Keywords: animation, autobiography, memory, photography

Zsizsmann Erika mesteri hallgató
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közigazgatás, Politika- és Kommunikációtudományi 
Kar, Szociokulturális kommunikáció mesteri képzés.  A szöveg a XVII. reál- és humán-
tudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott előadás szerkesz-
tett változata. 
zserika@gmail.com
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ügyminisztere le is mondott az eset miatt. Nemcsak a film alaptörténete va-
lós, hanem a benne megjelenő fényképek is. Egyéves kutatófolyamat előzte 
meg a filmkészítést, Anca Damian felkereste a lengyelországi helyszíneket, 
ahol Claudiu Crulic megfordult, kapcsolatba lépett az ismerőseivel, ellátoga-
tott szülővárosába, a moldvai Dorohoiba is, így hatalmas mennyiségű kép- 
és információanyagnak jutott birtokába.1 Hogy életre keltse ezt az anyagot, 
a rendező úgy döntött, hogy azzal készít „interjút”, aki leginkább érintett, 
viszont aki már nem szólalhat meg: a halott Claudiu Crulickal. A stáb által 
gyűjtött fényképek az animáció alapanyagát képezik, ezek közül a Crulic 
hagyatékából származó személyes fényképek azok, amelyek fényképként és 
nem teljesen átrajzolt formában jelennek meg. A következőkben arra kere-
sem a választ, hogy ezek a személyes fényképek hogyan játszanak szerepet 
az önéletrajzi narratíva fenntartásában.

 Az egyes szám első személyű, fiktív visszaemlékezés (Vlad Ivanov elő-
adásában) és az animáció összekapcsolása egy jól körvonalazódó animáci-
ós irányhoz köthető. A '90-es évektől kezdődően több olyan animációs film 
is készült, amely az emlékezést, a memoárt használta narratív formaként.2 
Az emlékezet iránt a közelmúltban megnőtt a tudományos érdeklődés, mi-
vel a pszichológia és a szociológia összekapcsolta azt az identitásképződés 
folyamatával.3 Ezzel párhuzamosan a filmművészet is foglalkozni kezdett 
az egyéni és társadalmi múlttal, a traumák feldolgozásával,4 és vélhetően 
az animáció szubjektív jellege és hozzáférhetősége miatt sok rendező érez-
te úgy, hogy ez a technika megfelelő lehet az emlékek megjelenítésére. A 
legtöbbször önéletrajzi ihletettségű, múltbeli eseményeket szubjektív szem-
szögből felelevenítő animációs film a Murai András által javasolt múltfilm 
műfajába sorolható. Ez a kategória tágabb, mint a műfajelméletben haszná-
latos történelmi film kategóriája, ez utóbbival ellentétben nemcsak azokat a 
filmeket foglalja magába, amelyeknek tárgya az a múlt, amit a film készítője 
csak közvetve ismerhet. A múltfilm magába foglalja azokat a filmeket is, 
amelyeknek a befogadói között lehetnek olyanok is, akik közvetlen tanúi vol-
tak a felelevenített múltnak.5 Maurice Halbwachs négy múltfogalmat külö-
nített el: a történelmi emlékezetet, az önéletrajzi emlékezetet, a történelmet 
és a kollektív emlékezetet.6 A memoár formáját öltő animációs múltfilmek 
egyrészt az elbeszélő által átélt múltat tematizálják, azt, amit Halbwachs 
önéletrajzi emlékezetnek nevez, másrészt az identitásalakító szereppel bíró 
kollektív emlékezetet, amelyet az előbbivel ellentétben nem az időbeli beha-
tároltsága, hanem társadalmi meghatározottsága jellemez. Bár vannak kivé-
telek, az animációs múltfilm többnyire egyes szám első személyű narrációt 
használ, meghatározva a bemutatott tapasztalatok, benyomások, érzések 
alanyát. Az emlék és az egyén kölcsönösen meghatározzák és hitelesítik egy-
mást egy film narratívájában: alany nélkül nem érzékeljük emlékként, amit 
a filmben látunk, és az emlékek segítenek az egyéni identitás felépítésében. 
Halbwachs szerint a kollektív emlékezet nem létezik a társadalmi keretrend-
szer nélkül, de az egyén nélkül sem, minden emlék szerkezete, elrendezése 
teljesen egyedi.7 Anca Damian rendező az animációt kötőanyagnak nevezi, 
amely formát, keretet ad azoknak a valóságdaraboknak, amelyeket a témával 
kapcsolatban összegyűjtött.8 Ugyanilyen kötőanyagként működik a filmben 
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a memoár is, a narratív forma, amely személyességével hitelesíti Claudiu 
Crulic történetét. A memoárforma adta magát azért is, mert Anca Damian 
rendelkezésére állt egy személyes fényképgyűjtemény, amely önmagában is 
biografikus narratív funkciót tölt be. 

 A fénykép négy tulajdonságát vehetjük figyelembe, amikor a filmbeli 
szerepét vizsgáljuk: létezik egy befogadói hagyomány, miszerint a fényképek 
a valóság lenyomatai; a fényképek eredetileg tárgyak, amelyeket gyűjtünk 
és bekeretezünk vagy albumba helyezünk, tehát fetisizálunk; a fényképpel 
megörökítünk valamit és előhívjuk, így a fénykép az emlékezet egyik me-
taforája; illetve a fénykép szelektív: csak azt mutatja meg, ami a képkereten 
belül van, másrészt pedig egy személyes fényképkorpusz az egyén élettörté-
netének csak válogatott pillanatait hordozza.

 A mozgóképbe iktatott fényképeknek tehát egyrészt hitelesítő szerepe 
lehet. Murai András a múltfilmekben használt archív filmrészleteket külső 
referenciának nevezi. „A külső referencia azt jelenti, hogy a filmek beépíte-
nek olyan elemeket az általuk ábrázolt világba, melyek a már legitimált törté-
nelmi tudáshoz kapcsolják a film világát” – írja.9 Ezek a „valóságreferenciák” 
az ellenőrizhetőség nyomaiként szerepelnek a fikcióban.10 Az archív felvé-
telek funkciója lehet a cselekmény idő-tér elhelyezése, atmoszférateremtés, 
információközlés.11 A fénykép is ugyanígy működhet külső referenciaként, 
annál is inkább, hogy az animációs közegben hitelesebbnek, valóságosabb-
nak hat, mint a szimbolikus rajz. A fénykép hitelességéről Roland Barthes a 
következőket írja: „A fotográfia nem (vagy nem feltétlenül) arról beszél, ami 
nincs többé, hanem csak arról, ami egészen biztosan volt.”12 A Világoskamra 
című esszékötetet 1979-ben írta, amikor a fotográfia manipulálhatósága nem 
volt olyan evidencia, mint manapság. Barthes ezt írja: „Ugyanúgy nem ha-
zudik soha, mint Kasszandra, de nem a jövőről prófétál, hanem a múltra 
szegezi tekintetét. Az persze előfordulhat, hogy hazudik a dolog jelentését 
illetően, éppen azért, mert természeténél fogva tendenciózus, de a létét il-
letően soha.”13 A fénykép régi épületek restaurálásánál, viselet rekonstruk-
ciójánál játszhat szerepet, ez alapján igazoljuk a személyazonosságunkat, 
természetes tehát, hogy a hiteles információhordozó jelentése társul a foto-
gráfia médiumához. Ugyanakkor többen is figyelmeztetnek arra, hogy a do-
kumentumjelleg csak egy a fénykép reprezentációs módjai közül, a fénykép 
manipulálása jóval a digitális képfeldolgozó szoftverek megjelenése előtt lé-
tező gyakorlat volt, gondoljunk a konstruktivista kollázsra14 vagy Daguerre 
fotójára a forgalmas párizsi bulvárról, amelyen a hosszú expozíciós idő mi-
att a gyorsan mozgó járókelők egyáltalán nem jelennek meg.15 A Crulic való-
ban beépíti a fénykép dokumentarista retorikáját, a megjelenő fényképek, ha 
nem is igazolják (hiszen nincs bizonyítékunk rá, hogy melyik család fotóit 
látjuk), de azt a benyomást keltik, hogy Dorohoi városában valóban él egy 
Crulic család. Segítenek időben elhelyezni a történetet a képen szereplő sze-
mélyek öltözete alapján. Ezzel azonban külső referenciális szerepük ki is 
merül, ugyanis az észak-moldvai kisvárosi élet hangulatelemeit, jellegzetes 
tárgyait sokkal inkább a rajzolt környezetben véljük felfedezni.

 A fénykép fétis jellege Susan Sontag szerint abban áll, hogy egy gyűjt-
hető tárgyról van szó, amely segít bizonyos társadalmi rítusok fenntartásá-
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ban, védelmet nyújt a szorongás ellen és a hatalom eszköze. A turistafotók, 
például Sontag szerint, segítik az embereket abban, hogy birtokba vegyék a 
teret, ahol nem érzik magukat biztonságban.16 A fétis egy olyan mágikus ere-
jű tárgy, amely valamit szimbolizál és helyettesít, vagy védelmet nyújt vala-
mi ellen. A fénykép a fétis helyettesítő szerepét is képes betölteni. Christian 
Metz szerint a szeretteinkről megőrzött fényképek a gyász folyamatához 
tartoznak, ugyanis azáltal, hogy egy elmúlt, már nem létező pillanatot rög-
zítenek, azt tudatosítják, hogy a fénykép tárgya halott, legalábbis létének a 
fényképen rögzített pillanata már sohasem tér vissza.17 A fénykép kiragad és 
mozdulatlanná tesz, tárgyiasít egy részt a lefényképezett személyből, ezért 
működik úgy, mint egy fétis.18 A fénykép tárgyiasító mechanizmusa akkor 
válik nyilvánvalóvá, mikor magát a fényképet is tárgyként érzékeljük. Lev 
Manovich szerint függetlenül attól, hogy mit ábrázol, bármilyen fénykép 
ma elsősorban a fénykép médiumát jeleníti meg.19 Főleg akkor, ha a fénykép 
remediációja során a filmkészítők erre külön felhívják a figyelmet. A Crulic-
ban például rajzolt laboratóriumi szárítókötélre csíptetett fényképeket lá-
tunk, vagy falra akasztott képkeretbe helyezett fényképet. Szintén a fénykép 
hagyományos tárgyi mivoltára hívja fel a figyelmet az a jelenet is, amikor a 
börtönbe kerülés jelzéseként a Crulicot ábrázoló fénykép összegyűrve bere-
pül a börtönablakon. A fényképek a már jelen nem levő főszereplőt helyette-
sítő tárgyként, metonímiaként működnek. 

 A fénykép másik szerepe a filmben az emlékezés folyamatának, az 
emlék kialakulásának az ábrázolása lehet. Az emberi memória működésére 
használt metaforák történetét vizsgáló Douwe Draaisma ír arról, hogy már 
a 19. század közepén használatos volt a fényérzékeny lemez az agyműködés 
leírására. A „mental phisiology” hagyományához tartozó tudósok egy része 
úgy vélte, hogy az emberi idegrendszer úgy raktározza el a vizuális ingerek 
nyomait, mint a fényérzékeny lemez a fény képét, és a már eltűnni látszó 
emlékek úgy jönnek ismét elő, mint az előhívott fotográfián a kép.20 A fény-
kép-emlék metaforát már a kortársak is elvetették, mivel nem számolt az em-
lékképet reprodukáló tudattal és azzal sem, hogy az emlék mozgásban van 
és folyton változik. Azt, hogy a fénykép mégis megmaradt az emlék vizuális 
metaforájának, ha nem is a fiziológiai kutatások terén, Roland Barthes gon-
dolatai magyarázzák. Barthes szerint a fotográfia a Halál megnyilvánulása, 
a lefényképezett alany a tárggyá válás folyamatát, azaz a halált tapasztalja 
meg kicsiben.21 De nemcsak a lefényképezett alany szempontjából, hanem 
a befogadó, a néző szempontjából is a halálról szól a fénykép, állapítja meg 
Barthes annak a Lewis Payne nevű fiatal halálraítéltnek a portréját szemlél-
ve, aki 1865-ben merényletet kísérelt meg az amerikai külügyminiszter, W. 
H. Seward ellen. „Egyszerre olvasom le a képről azt, hogy ez lesz, és azt, hogy 
ez volt; elszörnyedve gondolok a halált hozó közeli jövőre.”22 A fotográfia 
„punctuma”, azaz a szemlélőben sebet ejtő részlete lehet az Idő tudatosítása 
is. „Azzal, hogy a fotográfia abszolút múltba (aorisztoszba) teszi a felvételt, 
a halálról szól jövő időben.”23 Ahogy Barthes is rámutat: nem kell feltétlenül 
emberi alak szerepeljen a fényképen ahhoz, hogy a nézőt megdöbbentse a 
halál bizonyossága. A fotográfia összekapcsolja a néző jelenét az ábrázolt 
múltjával, amiben már benne van az ábrázolt jövője is. A fotográfia abszolút 
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múltja tulajdonképpen a jelen szemszögéből nyer értelmet. Ez az időréteg-
ződés arra a folyamatra hasonlít, amit az emlékek kialakulásával kapcso-
latban említenek az elméletírók. Irodalmi önéletrajzokat elemző Memory, 
Narrative, Identity című könyvében Nicola King az emlékek utólagos alaku-
lásának motívumát térképezi fel több gondolkodónál. Freud régészeti lele-
tekként képzelte el az emlékeket, amelyek a memória minden rétegében újra-
íródnak, újrarendeződnek az új körülményeknek megfelelően. Az utólagos 
alakulás gondolatát vitte tovább Laplanche és Pontalis a „Nachträglichkeit“ 
fogalmával: ők a Freud által említett új körülményeket úgy értelmezték, 
mint az alany aktuális életkörülményeit, tehát azt a helyzetet, amelyben a 
múlt eseményeire való emlékezés megtörténik.24 A „Nachträglichkeit“ az 
utólagos értelmezést, kontextusba helyezést jelenti, ami főleg a traumatikus 
emlékeknél nyilvánvaló: a traumatikus eseményre sokszor nem emlékszik 
az, akivel megtörténik, mert abban a pillanatban nem tudja kontextusba 
helyezni, később viszont a körülmények hatására felszínre kerül az emlék, 
amit viszont még értelmezni kell. Az emlékek „visszamenőleges” képződé-
sének gondolata Nicola King önéletírás-meghatározásában is megjelenik. 
King szerint az önéletírás, mint önmagunk elemzése, azokat a múltbeli tö-
rekvéseket, elhatározásokat keresi, amelyek a jó vagy a rossz végkifejletet 
meghatározták – vagy meghatározták volna, ha felismertük volna ezt. Az 
önéletrajzi narratívák az akkor hiányzó ismeretek tudatában rekonstruálják 
az eseményeket, a „ha ezt akkor tudtuk volna...”25 alapján.26

 Az egymásután megjelenített személyes fényképek is egy önéletrajzi 
narratívát képeznek, amely sajátos szelekciós szempontok alapján alakul. 
Egy egyéni fényképkorpusz elemzésekor fontos szempont az, hogy a képek 
mit ábrázolnak az adott élettörténetből és mit nem – mutat rá Szalma Anna-
Mária. A legtöbb családi fényképalbum a jelentős eseményeket, ünnepeket 
ábrázoló képeket tartalmazza, illetve olyan képeket, amelyeket publikusnak 
szántak. Nem tartalmaz viszont hétköznapi eseményeket, rutinszerű cse-
lekvéseket, intim szférát, bánatot, diszharmóniát, betegséget megjelenítő 
fotókat.27 Ezek a szelekciós szempontok természetesen nem általánosítható-
ak, találkozhatunk olyan családi albummal is, amelyben temetésen készült 
fénykép is található, viszont szelekciós szempontok minden családban ér-
vényesülnek. A fénykép szelektív médium olyan szempontból is, hogy ki-
vág egy részletet a valóságból, keretez és a képen kívüli tér soha nem válik 
kereten belülivé, az mindig hiányként fogalmazódik meg, ez az, ami a fotót 
alapvetően megkülönbözteti a filmtől.28 A Crulic című film esetében egy 
csonka családról van szó, a szülők nem sokkal a kis Claudiu születése után 
elválnak, ezért a családi fényképeknek teljesen más jelentése lesz. Valószí-
nűleg nem véletlen, hogy a családi képeken a karon ülő gyereket mindig az 
apa ölében látjuk, ugyanis az anya lesz az, aki elhagyja a családi házat a 
válás után. A fényképkorpuszokra az is jellemző, hogy az ábrázolásra kerü-
lő jelentős események a nagy biografikus toposzok mentén rendezhetők el: 
születés, tanulás, munka, szerelem, halál. A Crulicban is megjelenik minde-
nik toposz, de nem mindenikhez kapcsolódik fotó. Így hiányoznak a szere-
lemhez, a munkához vagy a halálhoz kapcsolódó fényképek, ezeket rajzolt 
képanyag helyettesíti. A rendezővel készített interjúkból nem derül ki, hogy 
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ez a rendelkezésre álló fényképek miatt van így vagy rendezői döntés követ-
kezménye. Mivel a fénykép és a rajzolt felület folyamatosan átfedi egymást, 
valószínű, hogy a cél nem az összes rendelkezésre álló fénykép felhaszná-
lása és a hiányosságok rajzzal való kitöltése volt, hanem az egyes életszaka-
szok fényképekkel illetve rajzolt képekkel való illusztrálása rendezői döntés 
eredménye. Éppen emiatt érdekes lehet megfigyelni a fényképek és grafika 
váltakozását a biografikus narrációban.

 Claudiu Crulic élete az elhangzó egyes szám első személyű narráció 
alapján a következő fontosabb életszakaszokra osztható: csecsemőkor, gyer-
mekkor a szülei válása után, az első munkával töltött évek, a lengyelországi 
évek, a börtönben töltött hónapok. Az életszakaszokat – Tengelyi László fo-
galmával élve – sorsesemények választják el. A sorsesemény „olyan magá-
tól meginduló, uralhatatlan módon lejátszódó, földalatti értelemképződésre 
utal, amely az élettörténetben új kezdetet teremt”, minden sorsesemény új, 
és kezdetben önidegen értelmet szül, amit önazonosságunk újbóli rögzíté-
se révén megpróbálunk magunkévá tenni.29 A szülők válása, az iskola ott-
hagyása tíz osztály után, a távozás Lengyelországba, a letartóztatás – ezek 
a Claudiu Crulic identitását meghatározó sorsesemények. Annak ellenére, 
hogy a narrátor a film elején egy száz fényképben elmesélhető élettörténetet 
ígér, összesen 42 személyes fényképet sikerült elkülöníteni, ezeket a módo-
sítás mértéke szerint osztályozhatjuk, azaz aszerint, hogy teljes fényképet lá-
tunk rajzolt kontextusba helyezve, a teljes fényképet látjuk módosított vagy 
hozzáadott elemekkel, illetve csak fényképelemeket látunk rajzolt kontex-
tusban. 

 A 42 fénykép közül 25 a gyermekkorhoz, 17 a felnőttkorhoz kapcsoló-
dik. Hetet látunk módosítatlanul, rajzolt kontextusba helyezve: szárítókötél-
re felcsíptetve, akárcsak egy fotólaboratóriumban. Ezek közül 5 gyermekkori 
fénykép, 2 pedig felnőttkori. Ezekkel a fényképekkel indul az élettörténet 
felgöngyölítése, minden életszakaszból látunk egyet: Crulic megjelenik is-
kolás csoportképen egyenruhás, pionírnyakkendős gyerekként, kamaszként 
a mezőn, karon ülő korában a szüleivel, de felnőttkori igazolványfényképen 
is. 

 A második kategóriába tartozik az a 21 fénykép, amelyeken apró mó-
dosításokat hajtottak végre az alkotók: kiegészítették valamilyen grafikai 
elemmel vagy hanghatással. Látunk például egy portrét a gyermek Crulicról 
a „haza sólymaként”, a fényképet egy vörös virágba borult bokor takarja 
félig, a háttérben pedig gyermekkórust hallunk. Ebbe a kategóriába tarto-
zik a gyerektáborban készült csoportkép is, a tóban álló tanító nénivel és 
gyerekekkel, a háttérben úszó és hápogó rajzolt kacsákkal. Látunk négy es-
küvői mulatságot ábrázoló fényképet is, ha figyelmesen megnézzük őket, 
észrevehetjük, hogy Crulic gyermekkori figurája tulajdonképpen egy másik 
fényképből van kivágva és rámontírozva az első kettőre. Talán az időközben 
elvált szülei egykori esküvőjéről vagy édesanyjának második házasságáról 
van szó, amire gyermekként odaképzeli magát. Jó példa ez arra, hogy az 
animációval kiegészített fényképek átrajzolt emlékképekként működnek, az 
emlékezés folyamatát illusztrálják. Ezeket a fényképeket a teljes képfelület-
re kinagyítva látjuk, vagy valamilyen fotónézéshez kapcsolódó mindennapi 
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helyzetben, például asztalon heverve vagy egy digitális kamera kijelzőjén. 
A fénykép médiuma az emlékezés metaforájaként tehát hangsúlyosan je-
len van ebben az esetben. A módosított fényképek közül 8 gyerekkori és 13 
felnőttkori, ez utóbbiak közé tartozik az utolsó tíz fénykép, amely Claudiu 
Crulic életében készült: egy olaszországi nyaralás háttérzajjal kiegészített, 
átlagos és redundáns fényképei, amelyek azért válnak fontossá, mert egy élet 
utolsó fotografikus lenyomatai.

 A rajzolt háttérbe ágyazott, fényképből kivágott elemek képezik a har-
madik vizsgált kategóriát. Ennek a megjelenési formának kétféle funkciója 
van: egyrészt a karakterek egyszerű beazonosítása, másrészt pedig elhelye-
zésük a kollektív emlékezetben. Ahogy korábban a lobogó pionírnyakken-
dők, a rajzolt környezet is azt a jellegzetes tárgyi világot jeleníti meg, amely 
hozzátartozik a kollektív emlékezetet fenntartó társadalmi diskurzushoz. 
A csecsemő Crulicot fényképből kivágva egy ágyon látjuk, olyanon, ami a 
kommunizmus alatt bizonyára sok lakásban megtalálható volt: polccal el-
látott ágyról van szó, a polcon üres virágcserepek és egy játékhal, könyvek 
sehol. Egy másik kompozíció narratív mintát kapcsolt Claudiu Crulic gyer-
mekkorához. Fényképből kivágott bébit látunk keresztszemes faliszőnyeget 
mintázó háttéren. A narrációból és a fényképet övező grafikus elemekből 
megtudjuk, hogy Crulic gyermekkori beceneve Bobi volt, ami az Egy virág, 
két kertész című 1969-es indiai film egyik szereplőjének nevére hasonlít, 
és azt is, hogy a későbbi hallottszállítási engedély, amivel rokonai haza-
szállították a holttestét, a 007-es számot viselte, ami James Bond fedőne-
vével egyezik. A keresztszemes faliszőnyeg, a bollywoodi film és a James 
Bond-történetek adják tehát azokat a narratív mintákat, amelyeken keresztül 
Crulic saját gyermekkorát értelmezi.

Kép Anca Damian Crulic (2011) című fi lmjéből
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 A filmben több a gyermekkorhoz kapcsolódó fénykép vagy fénykép-
elem, és míg a különböző animációs technikák az élettörténet egészén vé-
gigvonulnak, fényképet vagy fényképelemet csak bizonyos életszakaszok áb-
rázolásában találunk. Az autószereléssel és sefteléssel töltött évekről, illetve 
a börtön hónapjairól egyetlen fotóként beazonosítható képet sem használtak 
fel az alkotók. Ha áttekintjük a születés, család, iskola, szerelem, munka, ha-
lál toposzaihoz kapcsolható jelenetek fénykép-, illetve animációhasználatát, 
azt figyelhetjük meg, hogy a család toposza az, amelynek ábrázolásához 
fényképet és animációt is egyforma mértékben használtak az alkotók, a 
munka és a halál toposza viszont egyértelműen a tiszta animáció ábrázolási 
módja felé tolódik el. Ennek megfelelően fényképek csak elvétve bukkan-
nak fel Claudiu Crulic iskola utáni éveiről, a börtönben töltött hónapokról 
pedig egyáltalán, ezek az életszakaszok ugyanis az élettörténetében elsősor-
ban a munka, illetve a halál toposzához kapcsolódnak. Egyik magyarázat a 
fényképek hiányára az, hogy a munka azokhoz a mindennapi rutincselek-
vésekhez tartozik, amelyek egy személyes fényképkorpuszban nem szoktak 
megjelenni, a halál pedig, talán a temetési fotókat kivéve, tabunak számít 
az ábrázolásban: hallhatunk vagy olvashatunk róla a szóbeli vagy írásbeli 
visszaemlékezésekben, a családi fényképalbumokból viszont kimarad. Az is 
valószínű, hogy a börtönben és a börtönkórházban Claudiu Crulicról nem 
készült fénykép, állapotát csak írásban dokumentálták. Nem lett volna tehát 
logikus a fénykép médiumával élni ennek az életszakasznak az illusztrálá-
sában.

 A Crulic című film fényképhasználatáról elmondhatjuk tehát, hogy 
ott hangsúlyosabb, ahol Claudiu Crulic életének tipikus, általánosítható 
eseményei kerülnek szóba és az animáció ott veszi át teljesen a fényképek 
helyét, ahol az egyéni sors a leginkább kiteljesedik. Olyan fényképek tűn-

Kép Anca Damian Crulic (2011) című fi lmjéből
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nek fel a filmben, amelyek megtalálhatóak egy átlagos családi albumban: 
csoportképek, portrék, nyaraláson készült fényképek, ami tabu, az itt is az 
marad, ilyen módon a fényképek fenntartják a hiteles önéletrajz látszatát. A 
fényképek hitelesítő ereje így nem annyira, illetve nemcsak a valóságlenyo-
matként való hagyományos értelmezésből ered, hanem inkább abból, hogy 
sikeresen illeszkednek az önéletrajzi narratívába. A fényképek többnyire fo-
tó-animáció kollázs részeiként jelennek meg, de fényképmivoltjukat újra és 
újra megerősítik a fotó médiumára utaló, néha már közhelyszerű vizuális 
megoldások: a szárítókötélre csíptetett képek vagy a digitális kijelzőn megje-
lenő képek ábrázolása. A fényképeket körülvevő animációs „réteg” az emlé-
kek  visszamenőleges, a jelen értelmezési keretei felől történő képződését is 
illusztrálják. A fényképek konvencionalitása és valóságossága, valamint az 
észak-moldvai család és a kommunizmus mindennapjait kifigurázó, karika-
túraszerű animáció ellentéte mögött ugyanakkor felsejlik az önéletrajzi szö-
veg álmivolta. A narráció és a fényképek animációs környezete olyan infor-
mációkat is tartalmaz, amelyeknek Claudiu Crulic nem lehetett birtokában, 
például a halotti útlevelének 007-es száma, amely James Bond fedőnevéhez 
hasonlít. Anca Damian filmje tulajdonképpen többféle narratív sablonon ke-
resztül ismerteti Claudiu Crulic történetét, az önéletrajzi csak egyik – a leg-
hangsúlyosabb – ezek közül. Emellett látunk még álpropagandafilmeket a 
börtönéletről, Crulic halálának részletes orvosi körülményeit egy klasszikus 
dokumentumfilmes narrátorhang ismerteti, a film végén pedig az esetről 
készült televíziós riportokból is látunk részleteket. Az ál-önéletrajzi szöveg 
jelenléte ez utóbbiak felszínességét hangsúlyozza.
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Földön, vízen, világűrben.
Egyszereplős fi lmek 
többszempontú vizsgálata

BODA SZÉKEDI ESZTER

I am the one and only – hasít a holdbéli reggel csendjébe Chesney 
Hawkes slágere. Az ébresztő hangjára az egyetlen szereplő felébred, és köve-
ti a napi programot. Elfogyasztja előrecsomagolt reggelijét, leszalad néhány 
kilométert a futópadon, űrruhába bújik és kikocsizik az űrszondákhoz. El-
lenőriz és begyűjt, szállít és raktároz, délután pedig egyoldalú beszélgetést 
folytat emberi névre hallgató növényeivel, majd farag egy keveset épületeket 
formázó makettjén.

Rezumat (Pe pământ, în apă, în cosmos – analiza complexă a fi lmelor cu un singur actor)
Studiul de faţă conţine analiza următoarelor patru fi lme: Moon (2009, regizat de Duncan 

Jones), Îngropat de viu (2010, regizat de Rodrigo Cortés), Când totul e pierdut (2013, regizat de 
J. C. Chandor), Gravity (2013, regizat de Alfonso Cuarón). În baza fi lmelor de mai sus, studiul 
identifi că specifi cul fi lmelor cu un singur personaj, având în vedere menţinerea atenţiei publicului, 
posibilităţile de comunicare ale omului afl at într-o situaţie extremă sau contradicţia relaţiei natură-
tehnică. Prin reliefarea acestora studiul ia în considerare rolul perspectivei subiective, motivele 
autorefl ecţiei, ale spaţiului, timpului şi ale morţii.

Cuvinte cheie fi lm cu un singur actor, spaţiu, timp, natură, tehnică, autorefl ecţie, perspectivă 
subiectivă

Abstract (On land, by water, in the space – a multi-attribute analysis of one –actor fi lms)
The present paper contains the analysis of four fi lms: Moon (2009, directed by Duncan Jones), 

Buried (2010, directed by Rodrigo Cortés), All Is Lost (2013, directed by J.C. Chandor), Gravity 
(2013, directed by Alfonso Cuarón) and through different viewpoint. I will give a  survey of some 
features of one-actor fi lms such as the chances of maintaining viewer attention, the communication 
possibilities of the individual in extreme situations, the contradictions of the relationship between 
nature and technology – all these by taking into account the role of the subjective viewpoint, the 
motives of self-refl ection, space and time as well as death.

Keywords one-actor fi lm, space, time, nature, technology, self-refl exion, subjective viewpoint
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Hiszen mi mást is lehetne tenni egyedül a Holdon? Vagy a Földön, ví-
zen, űrben? Az Élve eltemetve (Burried, 2010), a Minden odavan (All Is Lost, 
2013), a Gravitáció (Gravity, 2013), valamint a Hold (Moon, 2009) olyan egy-
szereplős filmek, amelyek nem csupán az egyedüllét tarthatatlanságáról 
adnak hírt, hanem az individuumot a hétköznapi magányfrusztrációktól 
meglehetősen távol eső testi és lelki állapotban ábrázolja. Nem az emberek 
között helyüket nem találó egyéneket látunk, hanem szorult helyzetbe ke-
rült potenciális túlélőket, akiknek elhisszük, hogy csupán addig vannak 
bajban, amíg vissza nem találnak embertársaik közé. E megvilágításban már 
egyértelműen a visszájával szembesülünk mindannak, amit a fent idézett 
sláger sorai idéznek: a kiválasztottság fölénye, az egyetlenség mindennemű 
pozitív hozadéka megsemmisül vagy egyáltalán szóba sem jön. 

A hetedik művészet szép számmal mutat fel egyszereplős filmeket, nem 
áll szándékomban azonban a tárgyalásra kerülő négy film paramétereinél 
tovább tágítani a kört, még akkor sem, ha közös meghatározottságok alapján 
egyértelműen itt szerepelhetnének olyan mozgóképek is, amelyeket olykor 
hivatkozásként megemlítek. A választott filmek segítségével a nézői figye-
lem fenntartásának, a kommunikáció lehetőségeinek, a természet és tech-
nika viszonyának a kérdésköreit vázolom fel, figyelembe véve a szubjektív 
nézőpont szerepét, az önreflexió, a tér és idő, valamint a halál motívuma-
it. A tárgyalt mozgóképek azt mutatják, bizonyos szélsőséges helyzetekben 
hogyan lehet boldogulni egyedül, ezt pedig szó szerint kell érteni, hiszen 
nemcsak hogy egyetlen szereplőre fókuszál a filmek egésze, de jórészt a je-
lenetekben sem jelenik meg senki más. Egyrészt a Gravitáció ezévi sikerei, 
másrészt a természet adta helyszín indokolta a választást, a választott moz-
góképek mindegyike ugyanis jellegzetes ilyen szempontból: a föld, a víz és a 
világűr biztosítja a kiindulópontot. A természet fölénye mindegyik esetben 
hangsúlyos, akkor is, ha tudatos választás, emberi mulasztás, nemtörődöm-
ség vagy szándékos ártani akarás idézi elő az alapszituációt. Azaz, lehet 
akár társadalomkritikai éle is a jeleneteknek, (hangsúlyosabban az Élve elte-
metve és a Hold esetében), a végszót azonban  mégis mindig a természet adja. 

Nézői figyelem fenntartása. Tér- és időkezelés

Egy film sikere többnyire a nézői figyelem fenntartásának képességén 
áll vagy bukik. A koncentrált figyelmet elsősorban a feszültségkeltés elemei 
biztosítják, ezt pedig egy szereplő esetében nem egyszerű összerakni. A jól 
megválasztott színész ugyan már fél győzelem, de hiába az alakítás pon-
tossága, ha a cselekményszál vontatott, a tárgyi világ bemutatása elnagyolt 
vagy a vizuális és auditív hatások nem eredményezik a szükséges befogadói 
magatartást. A lehetőségek jóval korlátozottabbak, a feszültségkeltést pedig 
nagyban befolyásolja mindaz, ahogyan a filmkészítők ebből erényt tudnak 
kovácsolni. A hagsúly ilyenkor egyértelműen a szereplőre helyeződik, emel-
lett azonban nagy szerepet kap a zárt tér és a behatárolt időkeret. A tér- és 
időkezelésnek is alkalmazkodnia kell ugyanis a megváltozott struktúrához, 
a tér (legyen bár a világűr vagy a végtelen óceán) addig terjedhet, ameddig a 
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szereplő hatósugara ér. Gilles Deleuze-zel szólva „a mozgás a tér befutásának 
az aktusa”1, vagyis be kell lakni a teret, ahogyan az időt is, így nincsen szó 
nagyléptékű időszámításról, évekről, évtizedekről. A valós időhöz közelít a 
jelenetek időkerete mindegyik filmben, az Élve eltemetve csupán annyi időt 
mutat, amennyit nézőként mi is átélünk, a Gravitáció a Minden odavanhoz 
hasonlóan alig lépi át ezt a keretet, egyedül a Hold az, amelyikben már akár 
hetekről beszélhetünk. 

A tér- és időkezelés nagyban befolyásolja a nézői figyelemfelkeltés le-
hetőségeit is, a megoldásokat kínáló dramaturgiai fogások többnyire éppen 
erre épülnek. Közülük a flashback és a flashforward látványos, bár komp-
romisszumos megoldás, a visszaemlékezések vagy a jövőbe tekintő víziók 
ugyanis, miközben kitágítják az időt és teret, színre léptetnek más szerep-
lőket is (például a 127 óra2 esetében), így már kétséges az egyszereplős film 
megnevezés. 

A tárgyalt filmek csak visszafogottan alkalmazzák ezt a két technikát, 
a Hold az egyetlen, amelyikben videoüzenet képében feltűnik a múlt, noha 
a szereplőhöz hasonlóan sokáig azt hisszük róla, hogy a jelen, amit éppen 
látunk. A Gravitáció és az Élve eltemetve csak verbálisan idézi a múltat, va-
gyis halljuk, de nem látjuk, a rendkívül visszafogott Minden odavan pedig 
a felsorolt filmek közül a legeszköztelenebb: kerül bármiféle kitekintést a 
térben vagy időben.

Szubjektív nézőpont

A figyelemfelkeltés és -fenntartás másik eszköze lehet a párhuzamos 
valóságok megjelentetése, legyen az a főszereplő lidércnyomása vagy vala-
milyen egyéb ok (ahogyan a szintén egyetlen szereplőre fókuszáló Időbű-
nök3 esetében például a szereplő egy időgép segítségével nem utazik, hanem 
megtöbbszöröződik, a különböző idősíkok nemcsak a saját, hanem a valóság 
alakváltozásait is jelölik). A látomásos jellegével Tarkovszkij Solaris4 című 
filmjét is idéző Hold hosszan kitartott bevezető jeleneteiben látjuk, amint 
három éves küldetésének (mialatt  az egyénre ható legfontosabb tényező a 
magány)  a végére járó Samet már látomások gyötrik, és azt is, hogy ezek mi-
lyen mértékben befolyásolják sorsát. Egy árnykép okozza ugyanis a balesetét, 
amelynek következtében felfedezi, hogy ő tulajdonképpen nem az egyetlen, 
hiszen Sam Bellek voltak már előtte és lesznek utána is, sőt vele közös jelen-
ben is, szép számmal sorakoznak, habár – klónokként a felébresztésre várva 
– még egyelőre cselekvésképtelenek. A homályos női alakok látványa a nézői 
elvárásokra is rájátszik: a második Sam felbukkanása is jó darabig gyanúsan 
látomásos jellegű, így a főszereplő saját magányából fakadó, világteremtő 
gesztusának is tűnhet. Hasonló módon vagyunk kénytelenek újragondolni 
a látottakat a Gravitáció azon jelenetében, amikor a korábban eltávozott társ 
reményt adóan újra felbukkan. A hollywoodi filmekben gyakran használt 
klisét is kifiguráz így a film: az utolsó pillanatban felbukkanó megmentő-
ét. Az Élve eltemetve a szubjektív nézőpont bevonásával játszik rá a nézői 
elvárásokra: a tárgyalt filmek közül leginkább itt azonosulunk a szereplő 
helyzetével, és fogadjuk el mindazt, amiben hisz. Így történhet meg, hogy 
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nem csupán hozzá hasonlóan, de vele együtt várakozunk, majd konstatálva 
a tévedést, veszítjük el mi is a reményt.

A szubjektív nézőpont a párhuzamosan zajló események vizuális vagy 
verbális megjelenítését is átformálja, kiszabadítva őket a realitás szűkös ke-
retei közül. A megfelelő időpontban adagolt feszültségkeltő elemek tovább-
lendítik a történetet, ugyanakkor részévé is teszik a nézőt mindannak, ami a 
szeme előtt zajlik. Hans Belting magyarázatával „a képek önmagukban nem 
léteznek, hanem megtörténnek. [...] a közvetítésen és észlelésen keresztül”.5 
Ez a folyamat pedig feltételezi, hogy a néző nemcsak szemlélője maradjon, 
de befogadójává is váljon az eseményeknek.

Az Élve eltemetve kelepcébe szorult kamionsofőrje egy mobiltelefon se-
gítségével folyamatosan tartja a kapcsolatot a külvilággal. A kommunikáció 
bevonja a külvilágot, fényt derít az ok-okozati összefüggésekre és segít felül-
bírálni a személyes döntéseket is. Vagyis nem csupán az a kérdés tevődik 
fel, hogy mit is tennénk mi magunk, beásva a föld alá egy faládában, hanem 
kívülről-felülről – azaz a földfelszínről és nem a föld alól – szemléljük az 
eseményeket. Ez a sajátos nézőpont azonban bizonyosfokú lekezelést is je-
lent, hiszen nemegyszer fordul elő, hogy fotelünk kényelméből szemlélve a 
történteket, teljesen másként döntenénk: az öngyújtó szinte folyamatos ége-
tése már jócskán idegesít, hiszen fogy a levegő. A szubjektív nézőpont és a 
külső megfigyelő szerepének folyamatos váltakoztatása kínál esélyt, hogy 
ne csupán arra figyeljünk, ami a szemünk előtt zajlik, hanem önreflektív 
módon arra is, ami mögötte van: hiszen mit is tehetne a szereplővel együtt 
önön mozgásterét is leszűkítő filmkészítő – a képeken látni kell valamit.

Képpel, kép nélkül

„A színész [...] látszólag a filmbeli univerzum tárgyvilágában, realitá-
sában mutatkozik meg, annak az alapvető csodának a segítségével, amely 
a filmfelvevőt, majd a nézőt abszolút, univerzális és mindig megidézhető 
tanújává teszi mindannak, ami ebben az univerzumban megtalálható” – fo-
galmaz Étienne Souriau.6 Mindehhez viszont az szükséges, hogy az említett 
univerzum nyisson a néző felé, építsen a befogadói magatartásra. A film és 
a néző közötti kommunikáció előfeltétele, hogy maga a mű emelje be az arra 
fogékony egyént a saját világába, ehhez viszont világot kell teremtenie. Más 
szóval „láthatóvá teszi azt, ami a kép nélkül és attól leválaszthatatlanul nem 
lenne látható”.7.

Az Élve eltemetve a figyelmet jórészt a hétköznapi szereplő iránt érzett 
rokonszenvvel, a tárgyi eszközök használatának kellő idejű adagolásával 
(mindezzel párhuzamosan a kígyó érkezése és a föld időszakos beszivárgása 
viszont jelzi: még mindig a természet az úr) és a külvilág – csupán verbáli-
san megjelenő – bevonásával kelti fel. Mindvégig egyetlen szereplőt látunk 
egy földbe eltemetett faládában, amint végiggondolja szabadulási lehetősé-
geit, elsősorban külső segítségre számítva. Még ennél is jóval puritánabb 
jeleneteknek lehetünk a tanúi a Minden odavan nézésekor, annak ellenére, 
hogy itt a tér nyitottabbnak látszik, mint az előző filmben. A magára maradt 
ember számára azonban az óceán végtelenje sem kínál túl sok alternatívát. 



23

ME.TEÓRIA

Ezt a kilátástalan állapotot még inkább hangsúlyozza a filmnek az a jelleg-
zetessége, hogy nem köt semmiféle kompromisszumot: itt már senki nem tű-
nik fel a szereplő mellett, nincs előre- vagy visszautalás, nem léteznek belső 
monológok (jobb híján, ha már amúgy sincs, akivel beszélgetni), hiányzik a 
moralizálás és a vászonról való kiszólások, amiként egy időben zajló esemé-
nyeket vagy párhuzamos valóságokat sem látunk. Egy idős férfi harcol a ter-
mészettel, fogyatkozó akarat- és lelkierővel és egyre kevesebb eséllyel. Teljes 
az információhiány, csak az létezik, amit a filmvásznon látunk. Az égvilá-
gon semmit nem tudunk meg a szereplőről, csupán hozzávetőleges életkorát 
tudjuk felbecsülni és feltételezésekbe bocsátkozni. Ráadásul a film vége is 
nyitott: nem elég, hogy nem tudjuk, honnan érkezik és miért, de még az sem 
derül ki, hogy hová tart. A záróképekb3en utánanyúló kéz lehet ugyanis az 
utolsó szalmaszál, amelybe a már-már mindent feladó ott a vízben kapasz-
kodhat, de az is megtörténhet, hogy éppen az életből való kiemelésnek a 
végső gesztusát szemrevételezzük. 

Az elmúlás természetrajza

A halál mindegyik filmben benne foglaltatik, de nem azért, mert előbb 
vagy utóbb általa lép ki a jelenetekből a szereplő. Többszörös a választási 
lehetőség: előfordul ugyanis, hogy túlél, de az is, hogy valószínűleg nem, sőt 
maradhat a kétely is: igen vagy nem. Ez utóbbi kijelentés viszont már nem a 
sejtetés birodalmába tartozik, mint az Élve eltemetve, vagy még hangsúlyo-
sabban, a Minden odavan esetében, hanem konkrét valóságként jelentkezik. 
A klónozással önmaga ismétlődésévé vált szereplő ugyanis saját sorsát nem 
ismétli, így vagy túlél vagy nem. A halálnak a létben való bennfoglaltsága 
viszont mindegyik tárgyalt film esetében meghatározó, az ehhez való viszo-
nyulás rajzolja körül a szereplők jellemét. Az elmúlás azonban nem jelent-
kezik természetes folyamatként: minden esetben az erőszakos vagy a nemtö-
rődöm emberi magatartás folyamodványaként sodródnak a szereplők a vég 
felé, időközben már nem rosszakaróikkal, hanem a természet hatalmával 
küzdve. Az Élve eltemetve egyértelműen utal a mesterségesen megteremtett 
helyzetre, a Hold az egyént (még akkor is, ha itt már az egyén szó is megkér-
dőjelezhető) kihasználó érdekviszonyokra mutat. A Gravitáció és a Minden 
odavan szélsőséges helyzete az emberi mulasztás következménye: az űrsze-
mét vagy a sorsára hagyott konténer már egyértelműen jelzi a természettől 
elszakadó civilizáció kritikáját. 

A természet és civilizáció egymásrajátszásának motívumaként tűnik 
fel a technika is a színen, ugyanis ez biztosítja a szereplők mindegyikének 
kommunikációs lehetőségét vagy jelzi hiányát, miközben nyilvánvalóan 
szorosan összefügg a szabadulási esélyek növekedésével vagy csökkenésé-
vel. 

Önreflexió. Illúzió és valóság

A technika látványos színre léptetése másrészt a már említett önrefle-
xióval is kapcsolatban áll. „A mű önállóan működő fikciós világának egysé-
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ge illúzió, amit a részek összehangoltsága kelt a nézőben”8 – fogalmaz Pálos 
Bence az önreflexióról írt tanulmányában. Ezt az illúziót pedig a hetedik 
művészet létrejöttében minden eddiginél nagyobb szerepet betöltő technika 
teremti meg. 

„[...] a valóság apparátustól mentes látványát, ami a műalkotások-
tól joggal elvárható, éppen az apparátussal történő legintenzívebb áthatás 
biztosítja”9 – hangsúlyozza Walter Benjamin. A Gravitáció ennek a lehető 
legegyértelműbb példája: a film valójában nem is élvezhető, ha nem megfele-
lő technikai körülmények között nézzük meg. Ha viszont igen, akkor képes 
arra, hogy a pontosan felhasznált hollywoodi realizmus segítségével, megje-
lenésében is tökéletes valóságot teremtve idézze fel a film mágiáját: mindazt, 
amit jó száz esztendővel az első nézők érezhettek, amikor a vásznon először 
jött szembe velük az a bizonyos vonat.10 

A technika filmbeli hangsúlyozása azonban megtöri az illúziót, felhív-
ja a figyelmet az alkotói folyamatra is. A mobiltelefon az Élve eltemetve, a 
rádió a Minden odavan jeleneteiben, a számítógép uralta tér a Holdban vagy 
a különböző gépezetek összehangolása a hazafelé vezető út kialakításáért a 
Gravitáció képsoraiban mind-mind a technika jelenlétét jelzik, és felhívják 
a figyelmet arra is, hogy segítségével nem csupán a szereplő lép előre vagy 
merít reményt, hanem a nézők előtt zajló jelenetek is hasonló módon formá-
lódnak. 

A barátként vagy ellenségként jelentkező technika kétpólusosságát jel-
zik a Hold és a Gravitáció utalásai a 2001: Űrodüsszeia11 című filmklasszi-
kusra is. Itt a Hal nevű, emberi tulajdonságokkal felruházott számítógép 
ellenséges magatartást mutat, a Samet felügyelő, hasonló jellemvonásokkal 
bíró, hangulatjelekkel kommunikáló Gerty pedig már túllép technikailag 
korlátozott mivoltán, mintegy cinkostársként ajánlva fel az emberi ténye-
zőt az egyre jobban bezáródó űr magányos hajósa mellett. A (film)alkotási 
folyamat allegóriájaként magyarázható Sam folyamatosan formálódó, há-
zakat formázó makettje, de a Gravitáció (szintén Stanley Kubrick filmjére 
utaló) bevezető jelenete is, amikor egy szokatlanul hosszú snitt segítségével 
veszünk részt  mindabban, amit a technika és a filmalkotó világteremtő 
gesztusának összjátéka biztosít, hiszen „az egyetlen filmes tudat nem mi, 
a nézők vagyunk, se nem a hős, hanem a kamera, mely néha emberi, néha 
embertelen, néha emberfeletti”.12 

A szóban forgó filmek a várakozás lét- és lélekállapotát is megjelenítik, 
hiszen annak ellenére, hogy a szereplők többnyire önszántukból kerülnek 
az adott helyre (az eredeti, vagyis nem klónként létező Sam munkát vállal 
a Holdon; a Gravitáció jeleneteiben is hasonló a helyzet; a Minden odavan 
vitorlásán látszik, hogy utasa jó ideje már azon él; egyedül az Élve eltemetve 
kamionsofőrjének nincsen választási lehetősége), a megváltozott körülmé-
nyek hatására  sürgető várakozással töltik idejüket. Ez a várakozás hang-
súlyozza ki a jellemvonásokat, rajzolja meg a karaktereket – „a távollevőre 
[...] való várakozás nemcsak az időbeliségemet határozza meg, hanem az 
önazonosságom legbelső magját is kijelöli”13 – és remélt, bár jócskán illuzó-
rikusnak tűnő, társakat is biztosító valóságként idéz egy olyan jövőt, amely 
már csupán lehetőségként fogalmazódik meg a filmekben. És itt nyerhetnek 
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egykoron majd értelmet az indításban idézett sláger szavai: egyetlenként 
ugyanis csak akkor lehetünk kiválasztottak, ha voltaképpen nem vagyunk 
egyedül. 
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Társadalmi szerepmodellek, 
avagy a média nem szűnő 
érdeklődése
Egerszegi Krisztina megjelenítése a magyar
női magazinokban
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„A sport minden korban a társadalom sajátos tükreként értelmezhető és 
ennek megfelelően, adott szempontok szerint kiválóan vizsgálható, kutatha-
tó.”1 

Rezumat (Imaginea înotătoarei Krisztina Egerszegi în revistele pentru femei din Ungaria)
În acest studiu am căutat, în magazinele pentru femei din Ungaria, articole despre Krisztina 

Egerszegi. Am observat că după schimbarea regimului, campioana a rămas la fel de cunoscută, 
recunoscută  şi simpatică. Studiul încearcă să găsească un răspuns la întrebarea: cum poate o 
sportivă să rămână la fel de cunoscută după retragerea din activitatea sportivă.

Cuvinte cheie celebritate, sporturi individuale, rezistenţă

Abstract (The presentation of Egerszegi Krisztina in the Hungarian women’s magazines)
In my research, I analyzed the appearance of Egerszegi Krisztina in Hungarian women’s 

magazines. My hypothesis was that those social changes, which appeared after the fall of the 
communist regime ( the period in which Egerszegi Krisztina became popular) boost the energy of 
the  narratives about the sportwoman. This socio-historical context helped to preserve the interest 
in her carreer and person, an interest that did not fade after 1996. My research points out the 
elements, which determined the interpretations of the appearance of sports star in the context of 
the society, and how celebrities can keep their fame.
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A sportoló azon kevés sztártípus prototípusa, akiről alig olvasható cikk 
a magazinokban, és abban a csekély számú írásban is – a többi sztárral el-
lentétben – megjelenítése döntően az általa nyújtott teljesítménynek meg-
felelően alakul. Közülük pedig azok a sportolók maradnak tartósan jelen a 
médiában, akikhez kapcsolódva különféle szerepek jelennek meg. Többek 
között ezek az eredmények körvonalazódtak a Tavaszi Szél Konferencián 
bemutatott kutatásomban,2 amelyben a sportolónők megjelenítését vizsgál-
tam a magyar női magazinokban. A kutatásomat azonban nem tekintettem 
lezártnak, az ott kapott eredmények további kérdések sorát szülték: miként 
változtak az egyes szerepek Egerszegi Krisztina magazinokban történő meg-
jelenítésében és milyen volt az azonosított szerepek reprezentációja? Ezek 
hogyan helyezhetők el abban a társadalmi-történelmi kontextusban, amely-
ben Egerszegi Krisztina megjelent? Aktív sportolói tevékenységét követően 
miként maradt a funkcionalitás központi elem az írásokban? 

Feltevésem szerint, a társadalmi kontextus meghatározza azt, hogy ki 
hogyan válik sztárrá, és a sztárok maguk is visszahatnak a társadalmi folya-
matokra – tehát van egyfajta körkörösség, s ez egyúttal a nyilvánosság mű-
ködését is jelzi. A tömegkommunikáció a nemi szerepek alakításának egyik 
fontos területe, az abban megjelenő minták követendővé válnak a fogyasztók 
számára, a sztárok pedig a társadalmi változások tükörképei lesznek. Ez pe-
dig alapvetően befolyásolja többek között a sztárok megjelenítésének időbeli 
kiterjedtségét is. Úgy gondolom, hogy azok a társadalmi változások, ame-
lyek megjelentek a rendszerváltást követően, és amely időszakban Egerszegi 
Krisztina népszerűvé vált, energiával töltik fel a sportolónővel kapcsolatos 
médianarratívákat. Ez a történelmi-társadalmi kontextus tehát kellett ah-
hoz, hogy a sportolónő iránt ne szűnjön meg az érdeklődés 1996-ot követően 
sem.3 Forráskánt a Nők Lapja, a Meglepetés és a Kiskegyed című magazinok 
cikkeit, illetve hazai- és nemzetközi kutatási eredményeket használok fel. 
Az itt kapott eredmények segíthetnek rámutatni olyan elemekre, amelyek 
meghatározzák, hogy a sportoló sztárok megjelenítése hogyan értelmezhető 
a társadalom sajátos tükreként, illetve megvilágítják, hogy egy nyilvános 
térben szereplő ismert ember mitől maradhat tartós jelenség a médiában.

Egerszegi Krisztina a rendszerváltást követő társadalmi változások 
gyújtópontjában

Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok és többszörös Európa-, 
illetve világbajnok magyar úszó. Egyike a modern olimpiák legsikeresebb 
magyar sportolóinak. A Magyar Szent István-rend kitüntetettje.4 Az első vi-
lágversenyét Szöulban nyerte 1988-ban, ekkor fordult felé a világ figyelme. 
A legfiatalabb magyar, valamint egyéni úszó, olimpiai bajnok lett. A profi 
sporttól 1996-ban, az atlantai olimpiát követően vonult vissza. A sportolónő 
a rendszerváltás idején került be a nyilvánosságba, egy olyan környezetben, 
amit a társadalmi, gazdasági és politikai változások jellemeztek. Feltevé-
sem szerint, mivel Egerszegi Krisztina a rendszerváltást követő változások 
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gyújtópontjában lett igazán népszerű, egyfajta katalizátorként is működött 
(megmutatta, miként lehet valaki egyszerre anya és önmegvalósításra törek-
vő nő), ez pedig magyarázat lehet arra, hogy miért van még mindig jelen, 
passzív sportolói tevékenysége ellenére is, a médiában. Nem utolsósorban 
pedig hosszú médiabeli pályafutásában nyomon követhetőek a társadalmi 
változások, amelyek elemzése elengedhetetlen a sztárok sajtóbeli megkonst-
ruálásnak, illetve időbeli kiterjedésének vizsgálata során. 

A rendszerváltást követően – a piac megnyílásával − előretört a 
tabloidizáció folyamata, új populáris nyilvánosság jött létre. Hangsúlyoz-
nom kell azonban, hogy − mint ahogyan Gulyás Ágnes is rávilágított erre 
tanulmányában – már a rendszerváltás előtti időszakban megkezdődött 
a bulvárosodás. „A rendszerváltás előestéjén az országos napilapok − bár 
tiszteletben tartották a nyilvánvaló politikai korlátokat − már meglehetős 
sokszínűséget mutattak, a sajtópaletta egyik végén pedig megtalálhatóak 
voltak a bulvártartalmak is […] Ugyanakkor az is igaz, hogy e kereslet nagy-
részt kielégítetlen maradt a kommunizmus évtizedeiben. Ezért nem megle-
pő, hogy a rendszerváltás után a bulvársajtó gyorsan népszerűvé vált.”5 A 
tabloidizációval a korábban elfojtott és tömeges szubjektív vágyak láthatóvá 
és így valósággá váltak. A média a mindennapi emberek nem mindennapi 
élményével, és a nem mindennapi emberek mindennapi dolgaival kezdett el 
foglalkozni. Azaz a társadalmi életnek nem az intézményi, hanem az emberi 
oldala kezdett az érdeklődés középpontjába kerülni.6 Ezzel párhuzamosan a 
híradástechnika is óriási mértékű fejlődésen ment át, így a közönség egyre 
nagyobb érdeklődéssel fordulhatott a nagy sportesemények felé. A kereske-
delmi televíziók és bulvárlapok megjelenésével pedig megjelent a sztárkul-
tusz. Mindeközben újból hatalmas méreteket öltött a munkanélküliség, a 
nők visszatértek a háztartásba. Az így felmerült egzisztenciális problémák 
és létbizonytalanság miatt a szülők egyre kevesebb időt tudtak gyermeke-
ikkel tölteni, akik ezért a virtuális tér, azaz a televíziókészülékek előtt töl-
tötték szabadidejüket. Emiatt növekvő mértékben adaptálhatták a televízió 
által sugárzott értékeket. Így töltöttek be egyre nagyobb szerepet a média 
és a média sztárjai a szocializációban, a szerepminták elsajátításában is.7 
A sportolók ezért a rendszerváltás után egyfajta megváltók lehettek, akik 
amellett, hogy kapaszkodási pontokként szolgáltak, példát is mutattak az 
emberek számára kitartás terén, és azonosulási mintává is váltak, akiknek 
a küzdelmeiben a fogyasztók saját életük nehézségeit és harcait fedezhet-
ték fel.  A rendszerváltást követően felbomlani látszott a klasszikus család-
modell és az 1990-es évek eleje, pontosabban a rendszerváltás óta jelentős 
változások kezdődtek a magyar társadalomban azt illetően is, hogy milyen 
kapcsolatokban, családi formákban élnek az emberek.8 Jelentősen csökkent 
a házasságok száma, megkezdődött a népesség fogyása, és megjelentek a mo-
dern amazonok, azaz az önálló, karrierépítő nők. 

Ebben a történelmi-társadalmi kontextusban vált ismertté Egerszegi 
Krisztina, aki fiatal lányként, egyéni sportágban győzni tudott, aki sportolói 
tevékenysége befejeztét követően megtestesítette azt a klasszikus családmo-
dellt, ami a rendszerváltást követően egyre inkább hanyatlóban volt, és ori-
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entációs pont tudott lenni. Mindemellett megjelent céltudatos, karrierépítő 
nőként is, aki annak ellenére, hogy 1996-ot követően sportolóként már nem 
jelent meg a nyilvánosság előtt, mégis megmaradt olimpikonnak. 

Egerszegi Krisztina médiabeli reprezentációját a következőkben a Meg-
lepetés és a Kiskegyed című magazinok első lapszámainak cikkeitől kezdve, 
a Nők Lapja című magazinban pedig 1990-től 2012-ig9 vizsgáltam, és azono-
sítottam azokat a szerepeket, amelyekkel felruházták körülötte. Célom így 
rávilágítani arra a társadalmi-történelmi kontextusra is, amelynek hatása-
ként Egerszegi Krisztina iránt még mindig nem szűnt meg a média érdeklő-
dése, ennyi év után sem.

A modern női szerep. A hivatásának élő nő – Egerszegi Krisztina, a 
sportoló és üzletasszony

Egerszegi Krisztina sportolóként került be a magyar köztudatba a 80-as 
évek végén – abban az időszakban, amikor egyre nagyobb számban jelentek 
meg nők a munkaerőpiacon, és követhető mintaként bukkant fel az a nőtí-
pus is, aki érvényesülését helyezi előtérbe. Ezzel egy időben válságba került 
a tradicionális családmodell és elindult egy olyan folyamat, amely elutasítja 
a nők hagyományos háztartási munkáját és ezáltal a klasszikus szerepmeg-
osztást is.10 Megjelent a hivatásának élő, szabad akaratából és képességei-
nek megfelelő munkát vállaló nő szerepe.11 Ennek a társadalmi változásnak 
és a modern női szerep megjelenésének gyújtópontjában került Egerszegi 
Krisztina a nyilvánosság előterébe, mintegy katalizátorként, aki a korábbi 
férfiszerepeket felvállalva állt elő önálló, célratörő nőként és vált olimpiai 
sportolóvá. Ráadásul egy olyan sportágban, amelyben a maszkulinitás köz-
ponti szerepet kap vizuális szempontból is (a nőkön megjelenő, a férfiakra 
jellemző izomzat, erős testalkat formájában). A tárgyalt magazinokban 14 
cikk jelent meg róla, amelyekből 10 a címlapon is szerepel. Hat cikk még 
aktív sportolói tevékenysége alatt jelent meg, ezek mindegyike olimpiai já-
tékok dátumához köthető, 8 pedig azt követően, hogy visszavonult.12 Az ak-
tív sportolói tevékenysége alatt megjelent írásokban (1996-ig) egy szerepet 
azonosítottam, a hivatásának élő nőét, azaz a sportoló szerepmodellt. Míg 
a nyilvános térben szereplő ismert emberek többségénél a funkcionális te-
vékenység befejeztét követően a róluk megjelenő írások szinte mindegyike 
teljesen a magánéletük felé fordul, csak jelzésszerűen történik utalás telje-
sítményükre, addig ez a jelenség Egerszegi Krisztinánál nem figyelhető meg. 
Az aktív sportolói tevékenysége befejeztét követő cikkekben, három újabb 
szerep azonosítható: az anya-, a feleség- és az üzletasszonymodell (az üzlet-
asszonyszerep a hivatásának élő nő kategóriájába sorolható, a róla megjelent 
cikkekben a szöveget tekintve csak utalások történnek erre a szerepmodell-
re, a képek viszont erősítik az üzletasszonyszerepét). Ezek 1996-ot követő-
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en egymást erősítve, illetve kiegészítve jelentek meg az írásokban, sportolói 
szerepe mellett.

A róla megjelent mind a 14 cikk tartalmi és képi világára – aktív spor-
tolói tevékenysé-
ge alatt és annak 
befejeztét követő-
en is – összességé-
ben jellemző, hogy 
egyikben sincs 
elmosva egykori 
funkcionális te-
vékenysége, noha 
a magazintípusok 
jellegéből adódó-
an az írásokban a 
kvalitások mellett 
attraktivitása és 
magánélete is meg-
jelenik. „Néhány 
nap és kezdődik a 
huszonötödik. Ter-
mészetesen a XXV., 
a barcelonai nyá-
ri olimpiáról van 
szó. Az utazókeret 
tagjaival beszél-
gettünk palacsin-
tákról, divatról, 
sminkről, frizurá-
ról, fiúkról, ahogy 
lányok között illik. 

A sportoló, az anya, a feleség és az üzletasszony. Kiskegyed, 1998.8. évfolyam, 32. szám
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Egy szót sem az esélyekről, a sportról. Vagy csak nagyon keveset”.13 A cikkek 
mindegyike elismeréssel szól a sportoló eredményeiről, értéket, normát köz-
vetítenek. A közölt írásokban ő az „úszóküldöttség női favoritja”, a „legek 
legje”, ő „Krisztina királynő”, a „világ egyik legnagyobb sportolója”, az „év-
tized nője”, „az évszázad magyar sportolónője” (lásd. 2. kép), és magáénak 
tudhatja minden idők „legnagyobb úszókarrierjét”. Minden írásra a sporto-
lónő magasztalása jellemző, már-már kétségbe vonva, hogy hétköznapi em-
ber rendelkezhet-e egyáltalán ekkora tehetséggel, mégis így válik orientációs 
ponttá a fogyasztók számára. 

Az a tendencia, hogy funkcionális tevékenysége előtérben marad ak-
tív és passzív sportolói tevékenysége idején is, a róla megjelent képeken is 
megfigyelhető. Molnár Győző kategóriáit14 használva megállapítható, hogy 
az Egerszegi Krisztináról megjelent 35 kép közül a legtöbb kép, összesen 18 
fotó, sportolói tevékenységéhez köthető, ezek közül kettő erődemonstrációt 
ábrázol (központban a maszkulinitás, a férfias vonalak), tizennégy pedig 
természetes tevékenységet (verseny vagy edzés közben, víz környezetében).15 
Az Egerszegi Krisztináról készült képekről összességében elmondható, hogy 
azokon gyakorta keveredik az esztétikum és a család ábrázolása a természe-
tes tevékenységével, mint ahogyan az a fenti címlapon is látható. A víz pedig 
állandó elemként jelenik meg a róla közölt képeken még 2012-ben is, utalva 
ezzel egykori funkcionális tevékenységére és meghagyva őt örök, hivatásá-
nak élő sportolónak. 

A hagyományos női szerep: Egerszegi Krisztina az anya és feleség

Az apa a kenyérkereső, az anya otthon főz és takarít, illetve felelős a 
gyermeknevelésért – szól a jól ismert sztereotípia. Ez a hagyományos női 
szerep olyan mélyen gyökerezik a történelemben, hogy még a feminista moz-
galmak ellenére is él, hiszen manapság is azt tartja a közvélekedés, hogy a 
nő a család védelmezője. Annak ellenére, hogy megjelent a modern amazon 
szerepe, az anya, mint hagyományos női szerep még napjainkban is az egyik 
legmeghatározóbb modell. A XX. század végére hanyatlani kezdett a tra-
dicionális családmodell, egyre több gyerek nevelkedett csonka családban, 
így az olyan nyilvános térben szereplő emberek, akik megtestesítették ezt a 
klasszikus családmodellt, példaképpé váltak. Így volt ez Egerszegi Krisztina 
esetében is, aki nemcsak hivatásának élő, céltudatos nő, hanem példaértékű 
anya is tudott lenni egyszerre, így jelent meg modern és klasszikus szerep-
ben is.

„Egészen századunkig nem is volt más lehetősége a nőknek, mint ezek-
hez a normákhoz tartani magukat, hiszen létük férjüktől függött. A feleség 
nem rendelkezett sem önálló vagyonnal, sem döntési jogokkal, teste és szél-
sőséges esetben még élete is férje akaratától függött.16 A XX. századi egyen-
jogúsítási törekvések, a tudományos fejlődés, a jogi és politikai változások 
hatására ma már a nő Európa nagy részén szabadabban éli meg a feleség, a 
társ szerepét. Egyre elterjedtebb a házasságkötés nélküli együttélés, amely jo-
gilag és társadalmilag is kezd elfogadottá válni, s ez, valamint a házasságon 
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kívüli gyermekvállalások 
növekvő száma a női önál-
lósodás jelzőszámának te-
kinthető.”17

 Az első gyermeke 
megszületését követően 
az Egerszegi Krisztináról 
megjelent cikkek mind-
egyike a családcentrikus-
ságot helyezte tartalmá-
nak fókuszába. Ő volt az, 
aki megtestesítette mind-
azon szerepmintákat, 
amelyek a kor társadalmi 
változásai miatt áhított 
szerepek voltak. A róla 
megjelent írások közül 
nyolc cikkben azonosítot-
tam ezt a hagyományos 
női szerepet, pl: Egerszegi 
Krisztina – Gyerekeim 
diktálják a tempót18, Két-
száz mell helyet két kisfiú 
várja19, Anya a csúcson20, 
Egerszegi Krisztina − ma 

is edzésben vagyok a gyerekeim jóvoltából21.

Így van ő jelen a magazinokban tradicionális és modern szerepekben is, 
a társadalmi változások megtestesítőjeként. A többi sportoló sztár megjele-
nítésével ellentétben, a magazinok jellegének ellenére is, sportolóként tudott 
megmaradni.

Záró gondolatok

A sport a társadalom sajátos tükre, és azok a sztárok maradnak tar-
tós jelenségek a magazinokban, akik különféle szerepekben jelennek meg. 
Egerszegi Krisztina olyan időszakban került be a nyilvános térbe, amikor 
előretört a tabloidizáció folyamata, a média érdeklődése az ismert emberek 
felé fordult, fejlődött a híradástechnika, megjelent a sztárkultusz, a klasszi-
kus családmodell hanyatlani kezdett, és a korábbi tradicionális női szere-
pek mellett mindinkább megjelent a karrierjét építő nő szerepe is. Egerszegi 
Krisztina így nemcsak a társadalom tükörképeként lehetett jelen, hanem 
egyfajta katalizátorként is működött. Egyszerre volt anya és feleség, illet-
ve hivatásának élő nő, úgy, hogy mindeközben a média végig megtartotta 
funkcionális tevékenységének előtérbe helyezését. A tárgyalt magazinokban 
összesen 14 írás jelent meg róla, amelyekből 6 még aktív sportolói tevékeny-
sége alatt jelent meg, 8 pedig annak befejeztét követően. Az aktív sportolói 
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tevékenysége alatt megjelent cikkekben egy szerepet azonosítottam, a hiva-
tásának élő nőét. 1996-ot követően azonban már ez a modell kiegészült to-
vábbi szerepekkel, amelyek egymás mellett, egymást erősítve jelentek meg. 
Ő lett az anya, a feleség, a hivatásának élő nő, azaz a modern, karrierépítő 
amazon. A bemutatott társadalmi-történelmi folyamatok, amelyek jellemez-
ték az elmúlt időszakot, és amelyben népszerűvé vált a sportolónő, még a 
mai napig is energiával töltik fel a hozzá köthető médianarratívákat, ezért 
lehet ő jelen „örök” jelenségként, még közel két évtizeddel aktív sportolói 
tevékenységének befejezése után is. 
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Jancsó, a fi atal fi lmes
SZŰK BALÁZS

Aki meghalt, annak hírét költik. De ő nem halt meg, hiszen egyik utol-
só groteszk blődlijében (Ede megevé ebédem, 2006) még fel is támasztotta 
önmagát, sőt már korábban is játszadozott a saját halál látomásával (Isten 
hátrafelé megy, 1990), vagy hófehér ruhában egy kerti medencében lebegve 
(Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, 1998). Mondták prófétának, 
de inkább münchauseni fájdalmas-nevető bohóc volt, aki mindig tudott 
újrakezdeni és egyre keserűbbeket mondani a történelmi és emberi sem-
miről. Szinte mindig „eszmedrámákat” forgatott a hatalom technikanizált-
apokaliptikus (Szegénylegények, Fényes szelek, Technika és rítus, Szörnyek 
évadja) vagy groteszk-abszurd rítusairól (Nekem lámpást adott kezembe az 
Úr Pesten; Kelj fel komám, ne aludjál; Oda az igazság!) Mindig a fiatalok 
érdekelték, akik persze valamilyen módon szembeszálltak a zsarnoki rend-

Rezumat (Jancsó, tânărul regizor) În ultimele sale fi lme, Miklós Jancsó a abordat deseori subiectul morţii, 

respectiv al învierii care învinge moartea (Isten hátrafelé megy/Dumnezeu păşeşte spre înapoi). Regizorul a 

realizat aproape întotdeauna ”drame de mentalitate” despre riturile tehnice, apocaliptice sau groteşti-absurde ale 

puterii (Szegénylegények/Haiducii, Szörnyek évadja/Stagiunea monştrilor, Nekem lámpást adott a kezembe az Úr 

Pesten/Domnul mi-a dat în mână un felinar la Pesta). În timp ce fi lmele sale de la începutul carierei conţin numai 

muzică reală înglobată în gălăgie, zgomot şi dialoguri (Csend és kiáltás/Linişte şi strigăt), episodicitatea fi lmelor 

din anii 1980 a generat prezenţa dramaturgică constantă a rockului urban alternativ  (Kelj fel komám, ne aludjál/

Trezeşte-te cumetre, nu dormi). I-a căutat întodeauna pe tineri şi la Debrecen, iar tinerii l-au înţeles întotdeauna. 

Articolul conţine amintirea personală a autorului despre aceste întâlniri cu regizorul Jancsó.

Cuvinte cheie Jancsó, fi lme, regizor, moarte, înviere, tinereţe

Abstract (Jancsó Miklós, the young fi lm director) In his late movies Miklós Jancsó often plays 
with death and resurrection (God Walks Backwards). Throughout his carreer almost always made 
„ideological dramas” about the technical, apocaliptic, grotesque and absurd rites of Power (The 
Round-up, Season of Monsters, The Lord’s Lantern). While in his early fi lms only used real music 
placed between noises and dialogues (Silence and Cry), the episodic nature of the 1980’s made 
place for the permanent dramaturgical presence of alternative rock music. (Wake up, Mate Don’t 
You Sleep). In Debrecen he was always looking for the presence of young people, and they always 
undestood him. The present article contains the author’s personal recall of these meetings with the 
director. Keywords Jancsó, movies, director, death, resurgence, youth

Szűk Balázs, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója
balazs@svetits.hu
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szerekkel: vitáztak, daloltak, zenéltek, táncoltak, összefonódtak, szeretkez-
tek a történelmi kataklizmák ellenében (Csillagosok, katonák; Magánbűnök, 
közerkölcsök; Még kér a nép, Szerelmem, Elektra, Szörnyek évadja, Kék Duna 
keringő, Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél) 

A Szegénylegények (1965) c. remekművétől kezdve teljesen eltűntette a 
klasszikus értelemben vett kísérőzenét, ezek szerepét a pontos, dramatur-
giailag elhelyezett, többnyire a filmben valósan megszólaló dalok és zenei 
kíséretek, zörejek vették át. Filmjeiben a szigorú geometriát és a történelmi 
kötött-koreografált táncokat felváltotta a mellérendelő epizodikusság, s így 
egyre több lett a „városi alternatív rock” mixelt zenei vendégszövege (Lovasi 
András/Kispál és a Borz, Sub Bass Monstert, Burai Árpád és a Lyuhász 
Lyácint Bt., Burzsoá Nyugdíjasok, Belga, Lagzi Lajcsi, Ivanovici-Szécsi, 
Sebő Ferenc, Szászcsávás Band, Ferenczy György, Uzgin Uver, Kis Erzsi, 
Besh’o’drom stb.), amely olyan jól kifejezte egy magatehetetlen kor szent-
emelkedett és profán-szürreális birkózását.

Debrecenbe megújulni jött, vagy ő újította meg Debrecent. Mert iz-
gatottan a fiatalokra figyelt, s a fiatalok mindig találtak valami különö-
set, valami igazat benne. Ezek röpke idők voltak, de szelleme ekkor ide 
költözött. Csengey Dénes drámai burleszkjét a Cellát (1983), Sziki Károly-
villodzó-protestáló Villon-alakításában szinte titokban rendezte az KLTE1 
egyik klubjában (1984). Később a Szörnyek évadjában (1987) Csengey egyike 
lett a filmbeli professzor tanítványainak. A hőstelenítő Kapa-Pepe sorozat 
antizenei világára (Anyád! A szúnyogok – 1999.; Vacsora az Arabs Szürké-
nél – 2000) is itt lelt a fekete bőrkabátos/heggesztő-szemüveges Burai Árpád 
és a Lyuhász Lyácint Bt. nyers, iparzenés hangzásvilágában. Az 1989-ben 
alakult, Pszichokinetikus Ipari és Mezőgazdasági Tánczenét játszó, 8–12 
fős „légvédelmi brigád” a hagyományos gitárfelálláson kívül zajkeltő inst-
rumentumokat is használt bő fantáziával (centrifuga, mosógép, vashordó, 
fémtányér, lemezjátszó, „hangtérkép”, fúrógép, flex, lyukasztó, reszelő-rás-
poly). Az Anyád! A szúnyogok felvezető képsoraiban a mozdonyforgató előt-
ti ködben készülődnek a koncertre. Később ugyanitt énekelnek el egy vad 
retrót: Szécsi Pál Egy szál harangvirág slágerét, alaposan kifordítva. Emlé-
kezetes ugyanebben az opusban, amikor a daru felemelkedik a gellérthegyi 
Szabadság szobor üres-megpattogzott szeméig, s a Rákóczi induló helyett a 
„Vakpali, vakpali mindent lát…” dalparódia józanít ki minket. De a zenészek 
ott ülnek, állnak, hevernek és a falnak támaszkodnak a leégett Budapesti 
Sportcsarnok egyik irtóztató hosszú folyosóján. Sőt a Lyuhász Lyácint Bt. 
8 tagja átköltözik – bumfordi fürdőnadrágos bandatagokká lezüllve – Hajdu 
Szabolcs debütáló Macerás ügyek (2001) filmjébe is. S e film középpontjában 
a színházi bemutatóra érkező híres fővárosi rendező, Jancsó Miklós áll, aki-
ről állandóan beszélnek, de csak egyetlen röpke pillanatra látjuk, a függöny 
mögül kukucskáló gyerekek szemszögéből, aki a nézőtérre érkezik egy „ri-
porter” társaságában. Második találkozása Mikepércsen a fiatal középisko-
lás Lorca-színésznővel szintén meghiúsul. 

2000.május 29 és július 8-a között, 34 forgatási nap alatt, napi 10–12 
órában, Debrecenben és Mikepércsen: 20 helyszínen, 8–10 fő- és mellék-
szereplővel, 1200 statisztával forgatta Hajdu Szabolcs első nagyjátékfilmjét/
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diplomafilmjét, a Macerás ügyeket (Happy days munkacímen). A forgatás 16. 
napján volt módom Jancsó Miklós epizódszereplővel egy rövid beszélgetést 
folytatni a Békás-tó színházi sátrai között, gyönyörű sárga-vörös lampionok-
tól körülölelve. Eredetileg én egy kérdező riporter lettem volna, aki kicsit 
szemtelenül faggatja a Mestert inkognitóban érkezéséről. Mi tehát Jancsóval 
egy álbeszélgetést folytattunk a nézőtéren, amit a kamera a mi tudomásunk 
szerint folyamatosan vett. De utólag ez a félpercnyi anyag, mint a Jancsó-
mítoszt nem segítő fölösleges töltelék, kimaradt a filmszövegből. Így Jancsó 
és én talán 5–6 másodpercre látszunk a vendéget fogadó Gelányi József szí-
nész társaságában. 

A Jancsó Miklóssal folytatott beszélgetés
A Mester, a legtermészetesebben véve a fiatalodás gesztusát, megenged-

te a tegező disputát:
SZB: Van egy olyan szereped a filmben, miszerint egy színházi meg-

hallgatás is történik, és téged kérnek fel, hogy döntsél: válogass a szereplők 
között. Hogyan kaptad a felkérést Szabolcstól?

JM: Előtte már sokat beszélgettünk, találkozgattunk. Nem analizál-
tuk egymást, de egyes filmjeinket sem, egyszerűen tetszett nekem, ami 
Szabolcsból sugárzott. Sok főiskolás filmjét láttam, és az egyik filmjében 
(Kicsimarapagoda) megjelentem egyszer. Én akkor azt mondtam viccelődve, 
hogy szegény Gábor Miklós meghalt, nyilván őrá gondolt, de most én vagyok 
itt helyette.

SZB: A forgatáson mennyit tudsz és kívánsz segíteni?
JM: Dehogy, nem lehet ebbe beleszólni. Én csak nézője vagyok és kol-

légája.
SZB: Hogy érzed magad itt a fiatalok és a gyerekek között?
JM: Nagyon jól, fiatalok között mindig, különösen mikor Szabolcs dol-

gozik.
SZB: Szabolcsot egy nyilatkozatodban nemzedéke egyik legtehetsége-

sebb tagjának tartod.
JM: Szubjektíven természetesen. Nagyon sok tehetséges fiatal van ma-

napság. Én Szabolcshoz vonzódom leginkább, ahhoz, amit ő csinál. Az tény-
leg elég furcsa, és valami egészen új dolog. 

SZB: Miben látod Szabolcs furcsa nyelvezetét, különösségét?
JM: Van benne valami mágikus. Valami olyasmi, ami a valóságon túl-

emelkedik. Szóval, úgy hat, mintha valóság lenne, de mégsem az. Majdnem 
olyan, mintha valami furcsa irodalmat olvasnék.

SZB: A szöveg vagy a kép hordozza inkább a mágikusságot?
JM: A kép főleg, meg, ahogy a képet használja, a furcsa lélegzetszerűen 

lüktető montázsok. Mintha Fellinit látnék. Angyali szürrealizmus. Szabolcs 
arról beszél, hogy lehet megnyugtatni a világban levőket. Erre nem vállalko-
zik senki. Nemcsak itthon, más országokban sem vagy alig.

SZB: A forgatás nem idézte fel benned a hősi időszakot, a 60-as éveket?
JM: Hát persze, ilyen banda akkoriban is volt, most is tud lenni, de az ő 

csapata egészen különös. Nemcsak a gyerekekkel tud bánni, hanem azokkal 
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a kollégákkal, ifjú színészekkel, akikkel filmre álmodja álmait, akik barátai. 
Ezt nem lehet másképp csinálni, csak ilyen baráti szeretettel.

SZB: Profizmus ez vagy valami egészen más?
JM: Nem tudom, mi az, hogy profizmus. Ha a profizmus az, amit szok-

tunk látni a mozikban, ez egy másfajta profizmus. Nem lehet másképp csi-
nálni filmet, csak profi módon.

SZB: Szabolcs színészi pályája mennyire segíti ezt a fajta nagyon nagy 
érzékenységet?

JM: A Jó éjt, királyfi! óta ismerem őt, ekkor került be a szakmába. Szí-
nészként is jónak tartom. Sajnos nem láttam azt a rendkívüli alakítását, 
amit Marosvásárhelyen a Peer Gyntben csinált. Mindenki azt mondja, hogy 
fantasztikus volt benne. Hogyha időben befejezi a filmet, akkor remélem, a 
mienkben is „fellép” majd.

SZB: Szabolcsnak milyen titokzatos szerepet szánsz?
JM: Még azt sem tudom, milyen lesz a film, nemhogy Szabolcs milyen 

lesz benne.
SZB: Hogy látod a ma élő nemzedékek kapcsolatát, viszonyát?
JM: Nem tudom, hogy mennyire kell hogy viszonyban legyenek a nem-

zedékek. Filmesek egymás közt – ez ma már más, mint valaha volt. Akkori-
ban sokkal összetartóbb kellett, hogy legyen a szakma, hogy egymást segít-
sék, főként azokkal szemben, akik a producert jelentették. Ma nem biztos, 
hogy ilyen nagy tábort kell alakítani. Ez már nem az a „cserkészet”, ami 
azért kellet, hogy a „tábortűz” mellett mindenki tudjon melegedni.

SZB: Köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál ebben a rövid kis pihe-
nő időben. „Boldog napokat” a forgatás további időszakára. Mágikus védel-
mül…

Jegyzetek 

1  A mai Debreceni Tudományegyetem, korábbi nevén Kossuth Lajos 
Tudományegyetem (a szerk.)
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A gernyeszegi Teleki-kastély
árnyékában 

BEREKMÉRI GABRIELLA 

Bevezetés 

Gyerekkoromban a kastély sosem volt kastély számomra. Gernyeszegen, 
a Hajósor végén a preventórium állt. Most újra kastélynak hívjuk a Teleki 
család impozáns épületét. Ez az apró szóhasználatbeli változás keltette fel 
a figyelmem, hiszen ennél egyszerűbben és őszintébben nem is lehetne ösz-
szefoglalni a kastély életének változását, ha a gernyeszegiek szemszögéből 
vizsgáljuk az utóbbi kb. nyolcvan évet. 

A témaválasztás egyszerű volt, hiszen személyes kötődésem és foko-
zott érdeklődésem egyértelművé tette számomra, hogy szülőfalummal kell 
foglalkoznom, a Teleki-kastély pedig a település legmeghatározóbb pontja. 

Rezumat (În umbra castelului Teleki)
Lucrarea mea prezintă ultimii 70 de ani din istoria castelului Teleki din Gorneşti cu metoda oral 

history. Am făcut interviuri cu 19 localnici şi proprietarul actual, întrebându-le despre amintirile lor 
legate de castel şi de opinia lor despre soarta clădirii. Fiind şi eu localnică, am analizat rezultatele 
interviurilor dintr-o perspectivă personală, oferând forum pentru vocea satului şi revelând poveşti 
care nu au fost auzite până acum.

Cuvinte cheie Gornesti, castel, Teleki, fi lm documentar

Abstract (The Fate of the Teleki Castle)
In my paper I examine the last 70 years of the Teleki castle’s history in Gornesti, using the 

method of oral history. I interviewed 19 locals and the current owner, asking them about their 
memories, their opinion of the castle and the late proprietors. Being a local myself, I analyse the 
topic from a personal perspective giving space to the voice of the villagers, revealing stories that 
have never been heard.

Keywords Gorneşti, Gernyeszeg, Teleki, castle, documentary fi lm

Berekméri Gabriella, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem újságírás 
szakának végzős hallgatója
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A Hajósor nevű utca köti össze az épületet a Marossal. A dolgozatom címét 
akár szó szerint is érthetjük, hiszen ebben az utcában, a kastély és a róla 
szóló történetek árnyékában nőttem fel. 

Amellett, hogy gernyeszegiként szívemen viselem a kastély sorsát, 
remek lehetőségem nyílt az áthatóbb megismerésre a Teleki családról és 
egykori otthonukról készülő dokumentumfilm szerkesztésében való rész-
vételemmel. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Újságírás és Média szakos 
diákjai és oktatói, valamint az Erdélyi Televízió munkatársai közül kike-
rült hatszemélyes stábbal, dr. Simonffy Katalin médiaoktató irányításával, 
2013 őszén tizenhét helybéli és két körtvélyfáji lakossal készítettünk inter-
jút. A megkeresett idős lakosok részletekbe menően ecsetelték gróf Teleki 
Mihály mintagazdaságát, a család és a falu hétköznapjait, a kastély egyko-
ri pompáját, az ott dolgozó emberek feladatköreit, emellett megszólaltak a 
tébécé-preventórium egykori dolgozói is. A falusiak szemszögéből belete-
kinthettünk a második világháború pusztításába, körvonalazódtak a kom-
munizmus falura mért hatásai, valamint a helybeliek homályos jelen- és 
jövőképe a kastélyról. Mindezek mellett a filmben megszólal a kastély jelen-
legi tulajdonosa, Teleki Kálmán is. 

A kastély jelenleg üresen áll. A második világháború alatt több had-
sereg is feldúlta, megsemmisítve rengeteg értékes, antik tárgyat, a bútorok 
a kályhákban végezték, az alagsori termekből istálló lett, a gazdag levél-
tár és könyvtár állománya pedig a lovak alá került. Ami még mozdítható 
volt, azt a falubeliek hordták el. Újabb csapásnak számított az államosítás. 
A kastély az Egészségügyi Minisztérium tulajdonába került, és 1950-től 
tébécé-preventóriumként működött. Viszonylag jó állapotban vészelte át a 
kommunizmust, viszont az utóbbi húsz év alatt jelentősen romlott az álla-
pota. 2006-ban visszaszolgáltatták a Teleki családnak. A törvény értelmében 
az intézet még öt évig maradhatott az épületben. 2011-ben költöztették ki a 
preventóriumot.

Amíg az kastélyban tébécé-preventórium működött, csak engedéllyel 
vagy kísérettel mehettünk be, 17 éves koromig nem is jártam az épületben. 
Ha a gyerekek vakáción voltak, bevittek a parkba, szórakozhattunk a játszó-
téren, de mindig csak kint, és fél szemmel az őrkutyákra figyelve, így a kas-
tély mindig is valami nagy és titokzatos volt számomra. Nyaranta gyakran 
vállaltam a templomunkat látogató turisták fogadását, és mindig meséltem 
nekik a kastélyról is, de be kellett érniük a szavakkal, mivel nem látogathat-
ták meg az épületet. 

Az intézet kiköltöztetése egyfajta fellélegzés volt nekünk. Tudtuk, hogy 
most már nem az államé az épület, tehát valamennyire újra a miénk is, és 
ez után kezdtük el lassan kastélyként emlegetni a mindennapi szóhasználat-
ban. Másrészt a kiürítés gondokat is okozott azoknak a falubelieknek, akik 
ott dolgoztak, és most ingázniuk kell Marosvásárhelyre. A helybeliek közül 
huszonhét személy volt a preventórium alkalmazottja, és több hátrányos 
helyzetű családból származó helyi gyerek is otthonra talált az intézetben. 

A preventóriumban a kezdetektől fogva gernyeszegiek dolgoztak. In-
terjúalanyaink többsége leginkább erről az időszakról tud mesélni, hiszen 
néhányuk akár több mint harminc évig jelent meg naponta a kastélyban. 
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De sokuknak a szülei és nagyszülei is a gróf szolgálatában álltak, így a falu 
öregjeinek rengeteg történet rejlik a tarsolyában, a személyzet csínytevései-
ről szóló anekdotákból pedig egész könyvet adhatnánk ki. 

A Maros ékkövének is nevezett kastélyunknak saját története, élete van. 
Sokoldalú, érdekes, titokzatos, volt virágkora és nehéz időszaka, és több év-
százada uralja büszkén a környéket. Dolgozatom készítésekor ennek az ural-
kodásnak a háttértörténetére voltam kíváncsi, az emberekre, akik lélekkel 
töltötték meg a kőfalakat, és alakították a sorsát, a rejtett részletekre, ame-
lyek életre keltették. 

Médiatábor Gernyeszegen 

2013. szeptember 27–29 között hattagú stábbal róttuk Gernyeszeg ut-
cáit, felkeresve a falu azon idős lakosait, akik mesélni tudtak nekünk a 
kastélyról és a Telekiekről. A gernyeszegi látogatás a Simonffy Katalin ál-
tal szervezett médiatábor-sorozat negyedik állomása. A 2010-ben Keresden, 
2011-ben Bonchidán, 2012-ben pedig Marosvécsen szervezett médiatábo-
rokban hasonló filmeket készítettek újságíró és operatőr diákok. A táborok a 
dokumentumriport filmezéséről szóltak, elméleti és gyakorlati ismereteket 
nyújtottak a résztvevőknek. A filmek a faluban élő, főleg idős embereket 
szólaltatták meg, akik még emlékezhettek arra, milyen volt az élet a törté-
nelmi családok kastélyaiban. Az interjúk fő kérdése az volt, hogy gyerekként 
milyennek látták ők a Bethlen, a Bánffy és a Kemény grófok hétköznapjait, 
miről meséltek a szüleik, nagyszüleik, ezúttal pedig a Telekiek történetének 
nyomába eredtünk. 

Az interjúalanyok kiválasztása nem a megszokott módszerrel történt. A 
falu lakosainak véletlenszerű megszólítása, a házról házra járás és helyben 
dokumentálódás ezúttal elmaradt. Előnyünkre szolgált, hogy helybeliként 
része lehettem a csapatnak: családtagjaim és néhány ismerős segítségével si-
került összeállítanunk egy listát a falu legidősebb lakosainak nevével, amely 
a preventórium egykori dolgozóinak nevével bővült, végül azokkal a szemé-
lyekkel zárult, akiknek jelenleg is közük van a kastélyhoz. 

A falubelieknek szeptember 22-én a Teleki Domokos Gimnázium infor-
mációs központjában levetítettük az előző médiatáborokban készült rövid 
dokumentumfilmeket, általános képet nyújtva számukra a gernyeszegi pro-
jekt alapkoncepciójáról. A vetítést nyílt beszélgetés követte, a helyiek lelke-
sen szóltak hozzá a témához, pozitívan fogadták a forgatás hírét, ötletekkel, 
tanácsokkal láttak el a szóba kerülő lehetséges interjúalanyokat és egyes 
részletkérdéseket illetően. 

Az interjúk során kapott információkat folyamatosan megbeszéltük, 
elemeztük a stábbal. Az első nap lejártával már kialakíthattunk egy átfo-
gó képet a főbb témákról, amelyekről az addigi és a felkeresendő alanyok 
mesélni tudtak. A beszélgetések kötetlen, oldott hangulatban zajlottak, a 
kamerák miatt eleinte feszengő személyek egy idő után feloldódtak, és szí-
vesen osztották meg velünk gondolataikat. Az öregekhez rengeteg türelem 
szükséges, amíg felidézik, és néha több perces kitérőkkel ecsetelik az „ő 
idejükben” történteket, de kellő odafigyeléssel, őszinte érdeklődéssel és a 
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megfelelő kérdésekkel csodás elbeszélésekkel ajándékoztak meg bennünket. 
Két-két kamerával vettünk fel minden interjút, a harmadikkal pedig a vágó-
képek készültek el, a megszokottól, mindennapitól eltérő nézőpontokból. A 
jelenlegi tulajdonost, Teleki Kálmánt utólag interjúvoltuk meg Marosvásár-
helyi lakásán. 

A dokumentumfilmet az Erdélyi Televízió is lejátssza, május 30-án le-
vetítjük a kastélyban vagy a kultúrotthonban a helybelieknek, július 19-én 
pedig meghatározott időközönként a kastély nyílt napján is megtekinthetik 
az érdeklődők. 

Történelmi áttekintés 

A kastély építése 
Gernyeszeg a Maros völgyében, a folyó bal partján, Marosvásárhely 

és Szászrégen között félúton terül el. A községet kilenc település alkotja. 
A gernyeszegi lakosok száma 5459. Etnikai összetétel: 4387 magyar, 1008 
román, 54 roma, 4 német. Vallás szerint: 3400 református, 972 ortodox, 972 
római katolikus, 77 adventista, 64 baptista, 63 görög katolikus és más fele-
kezetek. 

A falut a 14. században Knezeg, illetve Gernisek, majd Gemyeszeg né-
ven jelenik meg okiratokban. A helység első okleveles említése 1319-ből 
való. 1395-ben Zsigmond király tulajdonába kerül, aki 1405-ben Somkereki 
Erdélyi Antalnak és testvérének, Jánosnak adományozza a birtokot. 

Az első gernyeszegi vár építése 1400-as évek közepére tehető. A vár ez-
után különböző családok tulajdonába került, majd 1675-ben Apafi fejedelem 
Teleki Mihály kancellárnak adományozta. 

Teleki László kezdeményezésére 1772-ben elkezdték lebontani a régi 
vár rossz állapotban levő falait, amit a gróf 1778 tavaszán bekövetkezett ha-
láláig végeznek. A következő húsz évben Teleki József irányította a mun-
kálatokat. Az udvar alakja, zártsága annak köszönhető, hogy a tulajdonos 
a régi vár alaprajzának követése és felhasználása mellett döntött. A kupola 
fedési munkálatainál komoly gondok jelentkeztek, mivel a gyenge minőségű 
anyagok és a nem megfelelő munkavégzés miatt 1785-ben újra kellett pléhez-
ni az egész tetőt, és a fedélszék deszkáit is ki kellett cserélni. 

1782-ben II. József osztrák császár kinevezte Teleki Józsefet Békés vár-
megye főispáni helytartójává, így ritkán jött vissza Erdélybe, de állandóan 
tájékozódott az építésről. A munkálatok minden mozzanatáról való részletes 
beszámolás, és az ő jóváhagyása nélkül nem folytatódhatott az építkezés. 
A gróf 1796 szeptemberében hunyt el ötvennyolc éves korában. A kastély 
építésének befejezése feleségére, Roth Johannára és fiaira maradt. Az özvegy 
ideje nagy részét Magyarországon töltötte, így a rangidős fiúra, Teleki Lász-
lóra hárult a munkálatok irányítása. 1803-ban azonban pesti királyi tábla-
bírónak nevezték ki, a javítást pedig a legkisebb fiú, József fejezte be. Az ő 
idejében készült el az egykori várárok helyén levő halastó, az épület körül 
elterülő franciaparkot pedig angolparkká alakítják. A főbejárat felé vezető 
három ívű híd kőkorlátját is ekkor építették.  
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A kastély barokk stílusban épült, U alakú alaprajzzal. Az épületről ér-
dekességképp megemlíthetjük, hogy az év beosztásának megfelelően 52 szo-
bája és 365 ablaka van. Az angolpark különleges, vén fái között egy ginkgó 
bilobát is találunk, amelyről Teleki Mihály 1987. december 8-án kelt, utolsó 
Marosi Ildikónak címzett levelében tesz említést: „Gingo levelei első hóhar-
matra egyszerre lesárgulnak és 24 órán belül le is hullnak. Olykor citrom-
sárga zárt szőnyeg van a fa alatt. Itt is van a botanikus kertben 2 gingó. Nyá-
ron Margitszigeten is láttam és augusztusban Londonban a Hyde-parkban. 
Mind magasak, de karcsúk. Olyan vastag törzsűt, mint a gernyeszegi, sehol 
se láttam életemben eddig!”1

Nagyobb javításokat, átalakításokat már csak 1905–1906-ban végeztek 
Teleki Domokos és Géza kezdeményezésére. Leginkább kényelmi átalakítá-
sokat végeztek, néhány ablakot pedig befalaztak. Teleki Domokos a parkot és 
a kastélyt szobrok egész sorával díszítette. Hét homokkő alak ábrázol görög 
isteneket teljes pompában, a megszokott, tökéletességre törekvő stílusban, a 
tó körül elhelyezett négy törpefigura pedig a francia forradalom alakjainak 
groteszk mása. 

A legtökéletesebb összefoglalását a kastély hangulatának Bíró József 
fogalmazza meg az Erdélyi kastélyok című könvyvében: „A pesti mester 
[Mayerhofer András] a nemzeti rokokó legjellemzőbb kastélytípusának 
képét nyújtotta rajzában, de mire tető alá hozták a Marosparton, egészen 
erdélyivé hasonult át az architektonikus elképzelés. A régi vár árkokkal kö-
rülhatárolt helye szűkre zsugorítja az udvart, a homlokzatokon nem a játszi 
dísz uralkodik, hanem a tömör falsík, a biztonságos, de nehézkes konst-
rukció; megkeskenyednek az ablakok, kicsiny körökké szűkülnek össze az 
oválisok, eltűnnek a negédes szobrok az oromzatról s a tetőzet, a sorsüldözte 
„Babilon”, aránytalanul magas bádogkupolává súlyosodik. A főkapu felé 
kolozsvárias erkély kerül – onnan is szállítják a faragott köveket idáig – s 
az udvár árkádos folyosót kap. A genius loci félreismerhetetlenül nyomja 
rá bélyegét Gernyeszegre; a dísztelen homlokzatok természetesen nemcsak 
az apa [az idősebb Teleki László], hanem az Angliát járt ifjú Teleki József 
ízlésének s a XIX. századeleje általános, a rokokótól már teljesen idegen stí-
lusának is betudhatók. Erdély legnyájasabb kastélyának nevezi Hunfalvy 
János Gernyeszeget, amelyet történetileg is nevezetessé tesz aztán, hogy itt 
élt Teleki Domokos, a nagy reformpolitikus és történetíró és itt látta meg a 
napvilágot 1874-ben unokája, Bethlen István.”2

Teleki Domokos szenvedélyes műgyűjtő volt, a kastély egyik földszinti 
folyosóján kisebb múzeumot rendezett be. Gazdag ötvösmű- és fegyvergyűj-
temény, 18–19. századi vas- és faládák, török szőnyegek és egyéb tárgyak 
díszelegtek az üvegezett szekrényekben. 

A második világháborúban a településen átvonuló front rettenetes ká-
rokat okozott a kastélyban. A grófi család 1944 nyarán elmenekült Pomázra 
a rokonsághoz. Visszatértükkor, 1945-ben szinte teljesen üresen találták a 
kastélyt. A levéltári iratok a lovak alá kerültek, a könyvtár értékes darabjai 
közül kevés maradt meg jó állapotban, a bútorok nagy részét elhordták vagy 
eltüzelték. A megmaradt régi iratokat és könyveket az akkori, és egyben utol-
só tulajdonos, Teleki Mihály átvitte a marosvásárhelyi Teleki Tékába. 
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Teleki Mihály 1949-ig még a kastélyban maradt családjával, az államo-
sítás elrendelésével azonban végleg el kellett hagyniuk a kastélyt. A Telekiek 
2006-ban kapták vissza az épületet, 2011-ben pedig a tébécé-preventóriumot 
is kiköltöztették. 

A kastély lakói 
Az építkezési folyamat elhúzódása, és a tulajdonosok közéleti tevékeny-

kedése miatt az építtetők nem lakhattak állandóan a kastélyban. Teleki Lász-
ló (1710–1778), az építkezések kezdeményezője sem lakott Gernyeszegen, 
mivel a vár túl rossz állapotban volt. 

Teleki József (1738–1796) a francia felvilágosodás eszméi egyik legna-
gyobb magyar képviselőjének számít. Nyugat-Európában tanult, majd politi-
kai pályára lépett. Hosszú évekig főispáni tisztségben szolgált, 1795-ben pe-
dig koronaőr lett. Fél életét a kastély építésével töltötte, de nem lakott benne. 

Teleki József (1777–1817) főkormányszéki tanácsos volt és királyi kama-
rás. A gernyeszegi kastély parkjában levő emlékművet felesége, Teleki Zsófia 
állíttatta emlékére. Teleki Julianna (1805–1863) Teleki József leánya. 1825-
ben Tisza Lajoshoz megy férjhez, Tisza Kálmán miniszterelnök édesanyja 
és Tisza István miniszterelnök nagyanyja. Jókai Mór róla mintázta A kőszívű 
ember fiai című regényének Baradlaynéját. 

Teleki Domokos (1810–1876) Teleki József egyetlen életben maradt fia. 
Az ő idejében születik meg Gernyeszegen 1874. október 8-án unokája, Beth-
len István, aki egy évtizeden át volt Magyarország miniszterelnöke. Ekkor élt 
itt Gyulai Pál költő is, titkári és tanítói feladatokat látott el a kastélyban. Az 
1897-es Gernyeszegen című költeményében a Gernyeszegen eltöltött évekre, 
az ifjúságára emlékszik vissza: „Maros, Maros s te vén kastély a dombon, / 
Látlak megint hát oly sok év után! / A régi nyárfák még mind ott virúlnak, / 
De hajh, ti már nem ismertek reám.” 

Teleki Géza (1850–1882), Teleki Domokos fia, fiatalon meghalt. Két fia, 
Géza és Domokos vették át a birtokot. Teleki Domokos (1880–1955) alakította 
múzeummá a keleti szárny földszinti folyosóját, ritka és értékes tárgyakkal 
gazdagítva a gyűjteményt, amely a második világháború pusztításának esett 
áldozatul, szinte semmi sem maradt belőle. 1935-ben a birtok Teleki Mi-
hály (1908–1988) kezébe kerül, aki mintagazdaságot vezetett Gernyeszegen. 
A népszerű, közkedvelt gróf alakjára dolgozatom későbbi fejezetében térek 
ki részletesen. 

Történelem gernyeszegi szemmel 

A grófi család idejében 
Kevés olyan embert találunk Gernyeszegen, aki még a „jó világról” tud-

na mesélni. A legidősebbek valamennyire emlékeznek a grófi családra, az 
akkori életvitelre, rendre, de egyre nehezebben idézik fel a gyerekkori emlé-
keket. Ez volt az az időszak, amikor a kastély leginkább közel állt a faluhoz, 
sőt úgy is fogalmazhatunk, hogy a falué is volt. 

Gróf Teleki Domokossal kapcsolatos emlékeket Berekméri Ferenc 90 
éves gernyeszegi lakosnak sikerült felidéznie. Elmondása szerint „elvittek 
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az iskolából [a kastélyba], és az öreg olyan szakszerűen magyarázott... Min-
denről megmagyarázta, hogy micsoda. Sok szép, érdekes dolog volt, aztán a 
háborúban elkallódtak.” A 83 éves Vajda Ilona a Teleki Géza 1937-es teme-
tésére emlékezett: kislányként az utcán figyelte a tömeget, amely kísérte a 
gyászmenetet, a szekeret, amellyel kivitték a grófot a családi kriptába és a 
fekete szalagokat a szekér elé kötött ökrök szarván. 

Teleki Mihályról már többen tudtak mesélni. 1935-ben vette át apjától, 
Teleki Domokostól a birtokot. Bármelyik helybelit is kérdeztük, hogy mi-
lyen volt az akkori kastély és falu, szinte gondolkodás nélkül válaszoltak, 
hogy a grófnak mintagazdasága volt, rend tisztaság, fegyelem uralkodott. 
Berekméri Ferenc bácsi is alátámasztotta, hogy „a grófék nagyon becsüle-
tes emberek voltak. A gernyeszegiek kb. 60 százaléka abból élt meg, hogy a 
gróféknak dolgozott. Adott nekik gabonát, volt sok cseléd, béres, mindenféle 
szakma alkalmazottját eltartották, és jól tartották el, nem nélkülöztek, akik 
neki dolgoztak.” 

Szabó Ilona (72) és húga, Margit (66) édesanyjuk elbeszélései alapján 
igyekeztek az akkori életformáról mesélni: „A gernyeszegi gazdák kivételes 
helyzetben voltak, mert a gróf úr besegített, sokszor tanácsot adott, hogy 
mit csináljanak. Nem volt parlagon hagyott föld, rend volt mindenhol. A 
gróf elvárta a fegyelmet, mindenki tisztelte őt, és ő is mindenkit tisztelt. Na-
gyon jó kapcsolata volt a gernyeszegi gazdákkal, gernyeszegi emberekkel.” 
A család gyakran járt ki a falusi rendezvényekre, a mulatságokon, bálokon 
mindig jelen voltak, amint ezt maga a gróf is elmondja, amint megdicséri a 
gernyeszegi falusi bálokat: „Persze, hogy elmentünk, én nagyon szerettem 
táncolni. S hogy táncoltak azok a gernyeszegi lányok! Lassú, sebes, korcsos – 
milyen szép volt az! Falusi bál fiatal koromban: lányok pruszlikos ruhában, 
s úgy forogtak, hogy a szoknyája egyszerre tíz-tizenötnek egymagasságba 
repült, mint a harangvirág. De a legények között is micsoda kitűnő táncosok 
voltak!”3

Az egyik ilyen kitűnő táncos Berekméri János bácsi volt. Ő mesél-
te el, hogy gyakran szervezetek leventeversenyeket, sportrendezvényeket 
gernyeszegi és körtvélyfáji fiataloknak, János bácsi pedig mindig nyert vala-
mit. A versenyfutás, kötélhúzás, magasugrás legjobbjainak díjakat is osztot-
tak. A vadászatokon a falubeliek hajtók voltak. „Minden vadász kapott egy 
fél liter bort, meg kellett inniuk, aztán nagy mulatság kerekedett” – meséli 
János bácsi. Az Urak asztalánál, a település legmagasabb pontján, az erdő 
mélyén volt a pihenés, étkezés. A grófék emellett köröket szerveztek, vö-
röskereszt tanfolyamot, szakácskodtak, a nőegylet működtetésében pedig a 
grófné is aktívan részt vett, Teleki Mihály pedig presbiter volt, és eljárt a 
falugyűlésekre is. 

A templomot, a parókiát és az iskolát is a gróf tartotta fenn anyagilag. 
Ferenc bácsi, részletekbe menően beszélt a folyamatos támogatásról: „gye-
rekkoromban a béresek miden ősszel vastag gyertyánfákat hoztak, oda ön-
tötték le az iskola udvarára, és volt egy öreg bácsi, aki egész télen fűrészelt 
és tüzelt nekünk az iskolában. A templomon is, ha egy cserép félrecsúszott, 
rögtön küldték az ácsmestert, hogy igazítsa meg. A papot is ők tartották el 
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fával. És volt néhány szegény özvegyasszony, akiknek szintén adtak fát min-
den ősszel, leöntötték a kapuba, az asszonyok meg onnan válogatták.” 

Zolti Dóra (83 éves) a romák akkori helyzetét ecsetelte: „A gróf területén 
nőttünk fel, az ő munkájával, cipójával, ételével. A szüleink is ott dolgoztak, 
arattunk, kapáltunk, néha az udvaron dolgoztunk, szegények voltunk, de a 
gróf mindig segített rajtunk” – emlékezett könnybe lábadó szemekkel, majd 
hozzátette: „volt egy cigány szakácsnő is, aki főzött, a gróf csinált nekünk 
szegénykonyhát. Lacikáné volt a szakácsnő és Gergely bácsi a szekeres, aki 
kivitt a mezőre. Ha látták, hogy dolgozunk, kaptunk cipót, ételt, gabonát, 
fát.” Nyáron az aratás volt a fő feladatuk, télen leginkább kukoricát fejtettek, 
Mihály gróf pedig mindvégig gondoskodott róluk.

A kastélyban a személyzet nagyrészt gernyeszegiekből állt, a feladatkö-
rök pontosan le voltak osztva minden dolgozónak. „Volt gazdatisztjük, aki 
foglalkozott a mezei munkával, volt béresbíró, aki foglalkozott a béresekkel, 
mindenféle szakmában voltak emberei, még az is volt, aki a bort rendezte a 
pincében és ács, aki a templomot is javította” – magyarázta Berekméri Fe-
renc. 

Talán a legemlékezetesebb karakterek Gidófalvi János és József voltak, 
vagy ahogyan a falu nevezte őket: a két Gidó. János, az idősebb gépész, József 
kovács volt. Berekméri Magda (73), a kovács lánya, nagymamám így mesélt 
„János bátyjáról”: „A grófot respektálta, szerette, a lovakat is rendezte, szere-
tett neki dolgozni. A gróf műhelyében dolgozott, onnan nyugdíjazták. János 
volt az idősebb, amolyan mindenes, nemcsak gépész. Még mindig előttem 
van, ahogy mondta: ‹‹igenis méltóságos gróf úr››, tehát ő olyan volt, hogy ép-
pen csak nem szalutált, úgy fogadta a parancsokat, és úgy teljesítette is. El-
kísérte a grófékat vadászatra, télen szánnal is mentek, mindenben besegített, 
kinti dolgokban főleg.” A nagy erejű kovács legendája pedig máig kering a fa-
luban: fogadott a molnárlegényekkel, hogy három nagy liszteszsákot felvisz 
a malom padlására. Kettőt a két hóna alá fogott, a harmadikat pedig a fogai 
közé vette, és úgy nyerte meg a fogadást. Ő volt az az ember, aki a front átvo-
nulása után valamennyire összeszedte és elrendezte a megrongált könyvtár 
könyveit, iratait. Erről Teleki Mihály is beszél egy 1986-ban készült interjú-
ban, amikor Gidófalvit is megemlíti: „volt egy őrült-rendes kovácsom.”4

A grófi családhoz egyik legközelebb álló személy Mihály bácsi, a sza-
kács volt. Ő már Teleki Domokos idejében a család szolgálatában állt, a ko-
rabeli fényképeken pedig büszkén, egyenes háttal áll a családtagok között. 
A marosvásárhelyi kényszerlakhelyre való beköltözés után a gernyeszegiek 
közül talán ő segítette leginkább a grófékat. A család meneküléskor több 
értékes tárgyat is rá bízott, Mihály bácsi pedig megőrizte ezeket, majd De-
meter Jánosra, az unokahúga férjére hagyatékozta, aki a kommunista időben 
a padlás deszkái alá volt kénytelen elrejteni például a Telekiek két nagyon 
értékes fényképalbumát, így házkutatáskor nem találták meg. 

Id. Berekméri János (89) arról mesélt, hogy az édesapja kocsmáros volt 
a faluban, és ők mindig a grófhoz mentek borért, mivel ott volt a legfino-
mabb. Ilyenkor gyakran beszélgettek mezőgazdaságról, gazdálkodásról. Já-
nos bácsi maga is sokszor fordult meg a kastély pincéjében borért, ilyenkor 
kapott egy-egy csupor kóstolót, amelyet ott lent meg is ittak. A bort szállító 
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hordókat kötéllel húzták fel a szekérre, sokszor egyenesen ott, a szekéren 
töltötték meg. A borokról kérdezve megtudhattuk, hogy „minden fajta szőlő-
nek a bora külön volt választva.” A szőlő is Gernyeszegen termett. A falusiak 
szüreteltek, ilyenkor a gróf levágatott nekik egy borjút, és kint a szőlősben 
meg is sütötték. A vincellér, Török András pedig ott lakott kint a hegyoldal-
ban, és vigyázott a termésre. Berekmériék végül eladták a kocsmát, hogy 
földműveléssel foglalkozhassanak a gróf mintájára, a terv azonban nem vált 
be, mivel bevezették az államosítást, és ez keresztbe tett a gazdálkodásnak. 

Háború és kommunizmus: a kastély pusztulása 

A kastélyt először a németek, utána a falu és végül az oroszok dúlták 
fel. „1944 szeptemberében a szüleim egy teljesen felszerelt kastélyt hagy-
tak ott, 1945 márciusában meg üresen találták” – mondta el Teleki Kálmán, 
majd hozzátette: „Édesapám még egy pár darab bútort összeszedett a faluból, 
ezekkel berendeztek néhány helyiséget a földszinten, és akkor nyáron még 
ott laktak. Ezek mind eltűntek államosításkor. Ami a kastélyban maradt, az 
elszivárgott lassan. Biztos vannak még itt-ott bútorok, a családnak csak négy 
bútora maradt meg.” 

Zolti Dóra a szegények szemszögéből látta a fosztogatást: „A háborúban 
a kastély ott maradt, bementek az oroszok és tönkrement minden. Akik ott 
szolgáltak és tudták, mi hol van, elvitték magukkal. Ami maradt, abból még 
a szegények is vittek. Ágyneműk, drága kanapék, szőnyegek, még a függö-
nyöket is lehúzták.” 

Kulcsár Margit elmondása szerint a háború idején a faluban egész nap 
csend volt, jöttek-mentek a katonák, majd éjszaka elkezdődött a lövöldözés. 
Amint átment az utolsó katonájuk, a németek felrobbantották a Maroson 
átvezető kompot. 

A háború pusztításán kívül leginkább a ’90-es években romlott a kas-
tély állapota, a hanyagság, nemtörődömség rányomta bélyegét. Az ebédlőből 
két nagy tükör például a ’90-es évek után tűnt el. „Hogy ki mit vitt el, az az 
ő dolga, szálljon a lelkére. De hogy én 34 évig ott voltam, és az a gyönyörű 
kovácsoltvas ajtó a folyosónkon, hogy eltűnjön... 34 év után. Amikor mond-
ták, hogy eltűnt, hihetetlen volt. Az egy érdekesség volt azon a folyosón. 
Hogy hol van, nem tudom, hogy hivatalosan ment-e el, azt sem tudom, de 
az én időmben ott volt, és napirenden gyönyörködtem benne. Ez szomorú. 
A faluban sincsen, eltűnt. Egész magas volt, a lépcsőlejárathoz közel, az ajtó 
magasságán felül pedig egy boltíves része is volt” – sajnálkozott Berekméri 
Magda a keleti szárny emeleti folyosójáról eltűnt kovácsoltvas ajtó sorsán, 
majd hozzátette: „Most, amikor meglátogattam a kastélyt, hihetetlen volt. 
Amíg ott dolgoztam nem volt szabad semmihez nyúlni, még mozaikhoz sem 
volt szabad hozzányúlni, mert műemlék, a mesteremberek foltonként javít-
gatták. Most mindent szabad volt, lopni is szabad volt.” 

Magda néni, aki tizenhárom évig dolgozott a református templom gon-
dozónőjeként, ekképp vélekedett a hanyatlás okáról: „Anyagi gondok. Az 
embereken is sok múlik. Ha a vezető olyan, amilyennek lennie kell, van 
benne gerincesség, odaáll, akkor jól megy. A kilencvenes években a csillá-
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rok már össze voltak törve, az éjjeliőr megfogta tolvajt, aki pokrócba tekerve 
akarta kivinni az egyik csillárt. Egy ideig a tiszteletes úrnál őrizték. Egyszer 
Gábor gróf, az unoka érkezett a templomhoz, hozta az ajtót és betették a 
sekrestyébe, hogy legyen biztonságban. Alakították a mosdót, és annak az 
ajtaja került ide.” 

Államosítás, preventórium-időszak 

A preventórium beköltözése után még mindig a falubeliek dolgoztak 
legtöbben a kastélyban. Összetartó, rendszerető társaság alakult ki a kol-
légák között, akik mindent elkövettek az épület rendben tartásáért. Érde-
mesnek tartom kiemelni Albu Tibor igazgató nevét. Ő volt az a vezető, aki 
leginkább óvta a kastélyt, minden egykori dolgozó szeretettel beszél róla. 
Berekméri Magda 34 évig dolgozott a preventóriumban. Így emlékszik visz-
sza az ott töltött időre, a kialakult munkatársi kapcsolatokra: „Pontosság, 
rend volt, fegyelem, barátság, szeretet. Én csak a szépet tudom mondani, 
ezt bárki megerősítheti a faluban, aki velem dolgozott, az tudja. A társaság 
igazán szeretetre méltó volt, nagyon szerettem mindenkit.” 

Az intézet rendszeréről szintén Magda néni mesélt: „A gyerekekkel 
megvolt a napi program, én a fiúk szekciójáért feleltem. Reggel 7-kor éb-
resztő, a higiénia szabályainak megfelelően rendet raktunk, ágyat vetettünk, 
mosakodtunk sorban, fegyelmezetten, majd tálaltuk a reggelit. Ruházatot, 
mosást, mindent mi rendeztünk, abszolút tisztaság volt. Takarítónők is vol-
tak, de mi is nagyon sokat besegítettünk nekik. A szabad foglalkozáson az 
óvodások a kertbe mentek, mi fent maradtunk, tettünk-vettünk. Az alsó 
szinten, az út menti részen volt tanítás, ikolába jártak a gyerekek. Délben 
vártuk őket, kézmosás, ebéd, lefekvés, felkelés, délután nyugodt volt a gye-
rekekkel. A tanítók nem voltak ott, egy szolgálatos maradt, mi voltunk a gye-
rekekkel. Szilenciumon ott maradtunk velük, javarészt a kertbe vittük őket. 
130 gyereket nem volt könnyű összefogni, de a lelkiismeretünk megvolt, és 
így sikerült. Persze történtek néha apró balesetek, de azt megoldottuk.” 

A rend az udvaron is jellemző volt. A személyzet felosztotta részenként 
a takarítást, mindig odafigyeltek rá. A férfiak hordták a fát, rendbe tették 
a kertet, takarították a tavat. A szobrok nagy része megvolt egy ideig, utá-
na lassan elkallódtak, a gyerekek is levertek egy-egy darabot, de igyekeztek 
visszaragasztgatni. Albu doktor idején a szobrokat fakerettel vonták be, hogy 
a gyerekek ne tudják megrongálni.

Ercse József és felesége, Ilona így emlékeznek a preventóriumi időszak-
ra: „Albu idejében voltak nőnapozások, és a névnapokat is megtartottuk, 
sütöttünk, főztünk. A híd alatt nagy rézüstöket állítottunk fel szilvaíznek. 
Sokszor hetekig főztük, a faluból is bejöttek segíteni az ismerősök, szívesen 
jöttek, mert kaptak is belőle.” 

Ünnepekkor a személyzet éreztette a gyerekekkel, hogy ünnep van. 
„Karácsonyfát díszítettünk, együtt ünnepeltünk velük, mi a gyerekeknek 
éltünk, ők voltak a szemünk fénye, ott voltak körülöttünk, mint a csirkék 
és a kotló. Szeretettel vigyáztunk rájuk” – nosztalgiázott Berekméri Magda. 
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Teleki Mihály, mindenki kedvence 

A híres Micu bácsi, akiről senki egyetlen rossz szót sem tudna mon-
dani, 1908. augusztus 20-án született. Teleki Kálmán, a legkisebb fia így 
emlékszik rá: „Vicces ember volt, fantasztikus humora volt, ezért tudta vala-
mennyire vidáman átélni a nehéz éveket. Sosem veszítette el az optimizmu-
sát, mindig pozitívan állt mindenhez. Az életét teljesen az vezette, hogy nem 
szabad letörni, és hogy mindennek megvan a megoldása. A nagy mondása az 
volt, hogy kialakul, mint a púpos gyermek a prés alatt.” 

„Nekem speciel a politizálás sohasem feküdt, nem érdekelt a dolgoknak 
ez a része. Én már annyit láttam külföldön, mikor például a Mussolini-rend-
szer elindult Olaszországban, éppen abban az időben többször is jártunk ott. 
Tiszta röhej, amit a harmincas években ott tapasztalhatott az ember.”5

Berekméri Ferenc nem ismerte személyesen a grófot, de így is kedvesen, 
tisztelettel beszélt róla: „Szépek voltak, jól öltözöttek. Egyszer hallottam, 
hogy beszélgettek. Az egyik fiú hazajött Kolozsvárról, amikor Vásárhelyen 
laktak. A gróf kikísérte az állomáshoz, én megismertem őket, és odamentem 
közel, hallgattam, hogy beszéltek szépen magyarul.” 

Teleki Mihály rendkívül erős, határozott személyiségének bizonyítéka 
a magyarságért való kiállása, amelyről szintén Berekméri Ferenc mesélt: 
„Emlékszem, hogy volt egy gyűlés, olyan 20 éves körül voltam. Támadták 
őket nagyon. Ott volt a gróf, Teleki Mihály, és olyan szépen mondta, hogy a 
vadludaknál is abban járnak, hogy lőjék ki a vezérludat, mert akkor összeza-
varodik a csoport, és könnyebben lövik le. És maguk is azt akarják csinálni, 
hogy lőjenek ki engem, mint vezérludat, hogy a népet úgy kezeljék, ahogy 
akarják. Aztán jött az államosítás és elvitték őket. De csak Vásárhelyre, mert 
nem volt mivel vádolják őket, nem úgy viselkedett, hogy valaki rosszat tu-
dott volna mondani róla, hogy azért elűzzék.” 

Ferenc bácsi elmondta, hogy gyerekkorában a szüleivel reggel korán 
mentek ki a mezőre, és a gróf a feleségével már akkor, öt óra körül kilova-
goltak az erdőre, a szőlősbe, a Márta-dombjára a gazdasági udvarhoz. „Nem 
tudom, hogy azért jött, hogy lássa az embereket vagy nem tudtak aludni, de 
reggel korán sokszor láttam őket lovagolni.” Ha valaki hanyagolta a földjét, 
a gróf rászólt, ezért is igyekeztek a falubeliek, hogy rendben tartsák a par-
cellájukat. 

Vajda Gábor gyerekkora óta ismerte gróf Teleki Mihályt. Az édesap-
jával közeli viszonyban álltak. Gernyeszegen gazdálkodó ember volt, nem 
volt sok földje, de a gróffal el tudtak beszélgetni a gazdálkodásról, földekről. 
Gabi bácsi szerint „népszerű, ügyes, becsületes ember volt. Beilleszkedett a 
gernyeszegiek közé. Megtermett, ügyes, jól kezelt, elsőrangú embernek mon-
danám. Ritka volt az a vasárnap, amikor nem jelent meg a templomban, 
külön grófi széke volt. És sosem nézték le az embereket magas származásuk 
miatt.” 

Zsók Gabriella, a prevetnórium egykori főkönyvelője elmondta, hogy „a 
70-es évektől engedték meg, hogy kijöhessen. Minden fáról, minden bokor-
ról tudott mesélni. Roppant aranyos, szimpatikus ember volt.” 
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Amint az előző fejezetben is említettem, Teleki a mulatságokon, bálo-
kon is mindig megjelent, az öregek pedig biztosítottak róla, hogy nem vitte 
túlzásba. A kastély alkalmazottai meg voltak elégedve a velük szembeni bá-
násmóddal. „A becsületes, rendes embernek megvolt a becsülete a faluban 
előtte, s a helye is.” 

Újra magánkézben, homályos jövőképpel 

Berekméri Ferenc remekül ábrázolta a bevezetésben felállított hipotézi-
sem: „Preventórium volt az elnevezése, az volt kiírva a táblára, de tudta min-
denki hogy kastély.” És mégis elhidegült tőle a falu. Talán az lehet az oka, 
hogy a preventóriumi dolgozókon kívül nem nagyon járhattak be mások. 

„Nem nehéz visszakapni, csak ha nincs pénz, még jobban tönkremegy, 
sokba kerül a karbantartása, és jövedelmet nem hoz, hiába emlegetik a tu-
rizmust, mert nem jövedelmező. Bemegy 500 ember, szétnéz, s többet nem 
kíváncsi” – ecsetelte Ferenc bácsi. 

Teleki Kálmán elmagyarázta a visszaigénylés folyamatát: „Amikor 
megjelent a törvény, hogy vissza lehet kapni a birtokot, nem is tevődött fel a 
probléma, hogy ezt ne próbáljuk meg.” A folyamat hosszadalmas volt. A tör-
vény megjelent, először az akkori igazgatónak kellett írni, aki azt válaszolta, 
hogy nem lehet visszaadni, ezt megtámadták perrel, első fokon elvesztették, 
másodfokon ugyanúgy, majd a legfelső bíróság nekik adott igazat, és visz-
szakaphatták az épületet. Visszamentek első fokra, majd elhatározták, hogy 
öt évig maradhat a preventórium a kastélyban, és utána kiköltöznek. Tíz 
éves folyamat volt. A preventórium 2011. július 30-án hagyta el a kastélyt. 
„Óriási élmény volt, hogy bementem és üresen találtam, mert amikor először 
bementem, nem volt olyan helyiség, ahol ne lett volna valami megmaradva. 
Akkor megmondtam, hogy át nem veszem, amíg nem lesz teljesen üres. Na-
gyon nagy dolog volt először végigmenni a kastélyon teljesen üresen” – me-
sélte a tulajdonos. 

Amikor a mostani helyzetről és a jövőbeli tervekről kérdeztem, Teleki 
Kálmán ezt válaszolta: „Jelenleg a kastély állapota attól függ, hogy melyik 
szememmel nézem. Mert ha én a keleti szememmel nézem, más kastélyok-
hoz viszonyítva, jó állapotban van. Ha viszont a nyugati szememmel nézem, 
a helyzet katasztrofális. Úgy gondolom, hogy rengeteget kell javítani rajta. 
De a fő dolog, hogy egy célt, egy rendeltetést találjunk neki. Nem fogja már 
senki lakhelynek használni, mert nincs hozzá birtok, ami fenntartaná. Ha 
megtaláljuk a célt, akkor a pénzt is össze lehet majd szedni. Próbálkozunk, 
hogy ne kerüljön a családnak minden nap pénzébe.” 

Az épület jövője a helybeliek számára is misztérium. „Az ötletek még 
nem olyan jók, hogy fenntarthatnák az épületet, ez még nem elég ahhoz, 
hogy a jövőjét megoldja” – magyarázta az örökös. 

Szabó Margit a kastély és falu viszonyára világított rá: „Most mintha a 
falu is egy kicsit fellélegzett volna, és észrevette volna, hogy igenis van kas-
télyunk. Elhidegültek az emberek, teljesen kicserélődtek.” 

Önkéntes segítők nem igazán akadnak, még ha a Maros ékkövének 
fenntartásáról van is szó. A Transindex Webkastély vetélkedőjének nyertes 
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csapata, az Udvarmesterek minden évben szervez nyílt napot a kastélyban, 
emellett koncertek, bálok és esküvők is szoktak lenni hétvégente. Teleki el-
árulta, hogy próbálnak meggyőzni embereket, hogy a kastély konferenci-
ákra, és egyéb rendezvényekre is alkalmas, hátha nő az érdeklődés, és vele 
együtt a támogatottság is.
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A Magyar Nap sajtótájékoztatóján részt vett (balról jobbra): Zágoni Bálint rendező, Dimény Áron 
színész, Bergendy Péter rendező, Kincses Réka rendező, Bogdán Zsolt színész, Deák Krisztina 
rendező, Forgács Péter rendező. Bergendy Péter A vizsga című fi lmjével szerepelt a fesztiválon, 
amelyet a thriller műfajának konvenciói alapján, az ’56-os események utáni ügynökhálózatok 
hátborzongató történeteiről készített. A rendező véleménye szerint a magyar fi lmpalettáról hiá-
nyoznak a műfaji fi lmek, így a következőkben egy horrorfi lmet szeretne elkészíteni, amelyről csak 
annyit árult el, hogy szintén Magyarországon játszódik majd, az első világháború utáni években. 

Kassay Réka fotója
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„A borzalom esztétikája”
Az alábbi két írás a Sapientia EMTE Mozgókép a kortárs kultúrában 

című tantárgyának keretében született, melyek során a hallgatók műfa-
ji tendenciákról beszélgettek a tantárgy oktatójával, dr. Virginás Andrea 
egyetemi adjunktussal. A bűnügyi és komikus árnyalatokat is tartalmazó 
kontextusból ezúttal a borzongás műfajára fókuszálunk, mely az aktuális 
filmes tendenciákat is tükrözi. Az első dolgozat a horror műfajára általában 
vonatkozó kérdésekről szól, fő kérdésfelvetésként annak ellentmondásossá-
gáról: hogyan vonzhatja nézők sokaságát egy olyan műfaj, amely önmagában 
borzalmat és taszító hatást vált ki? A második írás két film, a Halloween és 
a Nightmare on Elm Street összehasonlító elemzése kapcsán érinti a műfaj 
kérdéseit.

The next two papers were created within the framework of the course 
Motion picture in he contemporary culture at Sapientia University, during 
which students discussed the genre tendencies with Virginás Andrea PhD, 
lecturer of the university. The first paper analyses the general questions of the 
horror films, focusing on the contradictions of the genre: how can it attract 
masses of spectators while it has a horrible and repulsive effect.  The second 
study gives a comparative analyses of two films: Halloween and Nightmare 
on Elm Street.

Aceste studii au luat naştere în cadrul materiei Cinematografia în cul-
tura contemporană a Universităţii Sapientia, prin discuţiile despre tendin-
ţele de gen, pe care studenţii le-au avut cu titulara disciplinei, lect. univ. dr.  
Andrea Virginás. Din contextul care cuprinde nuanţe poliţiste şi comice, de 
această dată accentul se pune pe genul macabrului, care reflectă şi tendinţe-
le actuale din cinematografie. Prima lucrare se referă la problemele generale 
ale genului horror, în special la caracterul său contradictoriu: cum poate să 
atragă o mulţime de spectatori un gen care prin sine dă naştere la respingere 
şi groază? Cea de-a doua lucrare atinge probleme genului prin analiza com-
parativă a două filme: Halloween şi Nightmare on Elm Street. 
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Közönségtalálkozó Horia Colibăşeanu alpinistával (TIFF 2013). Kassay Réka fotója
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A terror művészete
a horror műfajában

KURTA KINGA,
A Sapientia EMTE Fotóművészet, filmművészet, média szakának 

2011-ben végzett hallgatója

A hetvenes években kiművelődött, irodalmivá és filozofikussá vált 
művészfilm igencsak meghatározóvá vált a kommersz, vagy nevezzük más-
képpen, tömegfilmek viszonylatának kérdésében is. A filmnézés öröme las-
sacskán presztízskérdéssé alakult át. A nagy kérdés, vajon mit szabad, és 
hogyan kell nézni és értelmezni? A gyakran „szennyfilmnek” vagy giccs-
filmnek nevezett közönségfilmek a nyolcvanas években ismét magukra öl-
tötték legtriviálisabb, szórakozássá minősülő, alacsonyabb rendű jellemző-
iket, és erőteljesen elhatárolódtak a magasabb kultúra által becsben tartott 
művészfilmektől. Érdekes azonban ennek az úgynevezett elhatárolódásnak 
megvizsgálni részletesebben az okait, hiszen korántsem jelenthetjük ki azt, 
hogy a műfajfilmek sokasága pusztán az úgymond „műveletlen”, alacso-
nyabb rendű filmközönségnek készült volna. 

Erre a kérdés-, problémafeltevésre talán a legjobb példa maga a horror-
film műfajának összetettségében rejlik. Ez a sokak számára problematikus 
és szélsőségesnek tartott populáris műfaj alighanem a leginkább megosztja 
közönségét, hiszen a befogadók reakcióit követve elmondhatjuk, hogy a tel-
jes elhatárolódástól a megszállott rajongásig, az előítéletek hangoztatásától 
a mértéktelen fogyasztásig terjedő jelenség. Az sem véletlen, hogy a műfaj 
végigkíséri a mozgókép teljes történetét is.  A horror legmeghatározóbb stí-
lusjegyei a borzalom, a félelem, a rettegés kiaknázása, már a nagyon korai 
periódusban is felismerhetővé váltak. Néhány, természetesen igen primitív 
példa erre a nagyon korai próbálkozásra az 1895-ben készült Alfred Clark: 
The Execution of Mary Stuart (Stuart Mária kivégzése), 1896-ban Georges 
Melies, Le Manoir du diable (Az ördög kastélya), amelyet a műfaj első rep-
rezentánsaként tartanak számon. Majd 1913-ban Stellan Rye, Der Student 
von Prag (A prágai diák), az 1915-ben megformált és életre hívott agyagóriás, 
Paul Wegener rendezésében a Gólem, 1919-ben a Dr. Caligari, Robert Wiene, 
22-ben a Nosferatu és még sorolhatnánk a tovább a példákat. Már ezekben 
a korai filmekben érezzük a magvát, az esszenciáját mindazoknak az ele-
meknek, fordulatoknak, eszközöknek, amelyet később majd az úgynevezett 
kifinomult horror műfaja csodálatosan összegez.  

A műfaj teljes történetének összegzése igencsak merész vállalkozás len-
ne, hiszen amint említettem, szinte bármelyik évből tudnánk idézni egy-egy 
meghatározó példát. Viszont mindenképpen meg kell említenünk magának 
a műfajnjak az eredetét és kialakulásának körülményeit. Korántsem megle-
pő, hogy a XVIII sz. önállósuló horror műfajának előfutára az angol gótikus 
regény és a francia roman noir volt.  Az irodalom mindig meghatározó inspi-
rációforrás volt a film számára, és ha csak csoportosítani próbáljuk a műfajt, 
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akkor is az irodalmi alapokat vesszük segítségül. A műfaj egyik legismertebb 
válfajának, a thrillernek (pszichológiai vonatkozásokkal megterhelt alkotá-
sok, ahol a látvány gyakran alárendelődik egy magasabb rendű értelemnek, 
és az ebből fakadó borzongásnak) az irodalomban Edgar Allen Poe művei 
szolgálnak inspirációul, az erőszakosabb, látványosabb, úgymond „slasher 
movies” (felmetsző, feldaraboló, fizikai erőszakot  látványosan bemutató fil-
mek csoportja) megnevezése Stephen King nevéhez fűzhető.

A horrorfilm egységes műfajiságáról a húszas–harmincas évek előtt 
nem beszélhetünk, a harmincas évek horror termése, az 1932-es Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde (Dr. Jekyll és Mr. Hyde), 1935-ben a Bride of Frankenstein 
(Frankenstein menyasszonya) James Whale, elhozza a műfaj első aranyko-
rát. A hatvanas évekig többnyire presztízsvesztett, másodosztályú, alacsony 
költségvetésű alkotásokat kitermelő műfajként tekintettek a horrora, amely 
a hetvenes, nyolcvan években egyértelműen legitimizálódik. A kilencvenes 
évekre sokan a műfaj halálát jósolják, de gyakorlatilag az utóbbi tíz év az 
ellenkezőjét igazolja. 

John Brosnan szerint: „A horrorfilmeket a kritikai »újhullám« fontos 
munkának tekinti, amelyek pontosabban reflektálnak a társadalmi rögesz-
mékre és feszültségekre, mint a komolyabb és illedelmesebb filmek.”1 Egy-
értelműen a horror műfaja elválaszthatatlan egy olyan nemzedéktől, amely 
számára a műfaj nem megvetendő jelenség, hanem alkalmas és érdemes az 
elméleti értelmezésekre. Ami leginkább érdekes számomra a horror műfajá-
ban, az az ellentmondásos alapkérdése: hogyan vonzhatja befogadók sokasá-
gát az a műfaj, amely önmagában borzalmat és taszító hatást vált ki? Erre az 
igen összetett kérdésre a későbbiekben részletesebben is kitérek.

Király Jenő A borzalom esztétikája című tanulmányában „ízlésborzoló 
filmeknek”2 tekinti a horrort, és a szenzációfilmek csoportjába sorolja érde-
kes módon a pornófilmmel együtt. Középpontjukba az erőszakot és az ero-
tikát helyezi.  A vizuális élvezetek, a látványcentrikussága, a szélsőségesség 
szempontjából nagyon helytállónak találom ezt a hasonlatot. Végülis mind-
két műfajban van némi perverzitás, az elfojtott vagy felszínre törő testiség 
vágya és az ebből fakadó agresszió, illetve a fenséges gyönyörérzet tekinte-
tében. A befogadó, ha most nagyon sarkítottan fogalmazunk, hasonló elvá-
rásokkal közeledhet a két műfajhoz, hiszen mindkettő „borzongató” hatást 
nyújt a maga nemében.  Egy erotikus szituáció is magában hordozhatja a 
veszélyhelyzet, hiszen hol lennénk még ennyire testileg és létünk egészé-
ben kiszolgáltatott állapotban, mint egy testi aktus során. „Az erőszakfilm 
fő szenzációja, alapanyaga a rettenet, a borzadály. Ez a szexfilmből sem 
hiányzik… Az erőszak és erotika kettős uralma a populáris mitológiában 
a fantázia logikájának szükségszerűsége.”3 A gyilkolásban, a terrorban, a 
szenvedésben, a borzalomban és a vágyban valahol ott lakozik a gyönyör ál-
lapota is, amely olykor a fenséges létállapotához közelit. „… a régi esztétikák 
terminológiájában a fenséges-kellemesség pedig nem más, mint megfékezett 
borzalom.”4 

A befogadó és horrorfilm viszonya igencsak összetett kérdés. Amint 
már fent említettem, ez leginkább annak a paradox helyzetnek tudható be, 
amely a műfaj jellege, stílusa, valamint a befogadó magatartása és elvárása 
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között húzódik.  A kulcsmotívuma ennek a problematikának nem más, mint 
a félelem kérdése, amely szintén nagyon összetett emberi érzés és létállapot. 
A félelem olyan lelki tényező, amely minden téren gátolja vagy akár teljesen 
leállítja az ember fejlődését, a bizonytalanság egyik létformája, az ismeret-
lennel szembeni kétségek halmaza. A film esetében leginkább vizuálisan 
tud hatással lenni, hiszen amit nem látunk, borzongással tölt el. Ez a horror 
által már jól ismert és klisészerű szituáció, az a hatásos dramaturgiai fogás, 
amely máig a legjobb filmes forma a nézői figyelem fenntartására, érzel-
mei irányítására, s nem más, mint a Hitchock által nagyszerűen kiművelt 
suspense technika. A filmkészítő ilyenkor teljességgel bevonja nézőjét a cse-
lekménysor veszélyesnek bizonyuló részleteibe, a főhős ellen készülő me-
rénylet eseményeibe, miközben maga a szereplő nincs e tudás birtokában. 
Ilyenkor a feszültség tulajdonképpeni forrása, hogy a néző jobban informált, 
többet tud a történések motívumairól, mint maguk a szereplők.  

Rögtön visszakanyarodunk ugyanahhoz a kérdéshez: vajon miért van 
szüksége a horrorfilm nézőjének arra, hogy állandó feszültségben végig-
nézze a filmet, és miért válthatja ki tetszésünket az, ami visszataszító. Hát 
pontosan amiatt, mert a néző félelemérzése nem találkozik a valóságérzés-
sel, az átélt félelem nem valóságos félelem. „Csak szimuláljuk a félelmet, 
kísérletezünk, játszunk vele,”5 mert valójában tudjuk, hogy biztonságban 
vagyunk.  Elég erősnek érezzünk magunkat ahhoz, hogy szembenézzünk a 
bennünk rejlő félelmekkel, hiszen nem nekünk kell megvédeni magunkat az 
éppen aktuális veszélytől, és nem is mi vagyunk abban a szituációban. Erre 
van a vászon, a főszereplő, azaz maga a film. A néző tehát annál szebbnek 
érzi győzelmét a gonosz felett, minél teljesebben őrzi az álfélelmet, a valódi 
félelem intenzitását, és minél inkább azonosulni próbál a film által megte-
remtett szituációval. A kellemetlen élmények kellemessé válhatnak, ha nem 
veszélyeztetik közvetlenül az embert, mert ilyenkor a legnagyobb a fiktív 
félelem és a reális én biztonsága közötti feszültség. 

H. P. Lovercraft, a horror értelmezési kísérleteinek egyik leggyakrab-
ban hivatkozott személyisége szerint, egy mű éppen attól sorolható a horror 
műfajába, hogy „kozmikus félelmet” okoz. Kérdése, „… hogy az olvasóban 
létrejön-e egyfajta mély félelemérzet, az ismeretlen szférákkal és erőkkel 
való találkozás döbbenete, az a titokzatos állapot, amelyben az ember ré-
mülten figyel?”6 A tanulmányban bemutatott problematikák ugyanahhoz a 
kettőséghez vezethetők vissza: a félelem és a csodálat kettős paradoxonára. 
Bármennyire próbáljuk körbejárni a műfajt, s számos újabb és újabb meg-
közelítésnek hangot adni, mindig ugyanarra az eredményre jutunk: azért 
keressük a horrorban a morbid, természetellenes dolgokat, hogy megtapasz-
taljuk azt a csodálatot, azt a kozmikus félelmet, „amely megfelel a világegye-
temmel kapcsolatos ösztönös emberi képzetünknek”.7 

Az emberi hit, vagy nevezhetjük vallási tapasztalatnak, meghatározó 
tud lenni a filmek olvasatában. Hiszen a kozmikus erők, a horrorban gyak-
ran megelevenített hallhatatlanság, elpusztíthatatlanság kérdése, (lásd. az 
1976-os Carrie vagy az 1978-as Halloween filmek végén, ahol a „gonosz” új-
raéled vagy elpusztíthatatlan) úgy gondolom, örök probléma az emberiség 
számára. Ismét visszatérhetünk ugyanahhoz a felvetéshez, hogy az ismeret-
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len különös megfoghatatlansága, milyen hatással van az emberi pszichére. 
És pontosan ennek a hatását éljük át az ilyen típusú filmek nézése közben is: 
a megmagyarázhatatlan megmagyarázására vágyó, emberi kételkedő maga-
tartás paradoxonját. A találkozás a „mással”, a „megfoghatatlannal”, ha úgy 
tetszik, nevezhetjük a gonosznak, a gyilkosnak stb., nemcsak megrémíti az 
embert, hanem el is bűvöli a nézőt, s ezáltal felkelti a hódolat, a fenségesség 
érzetét. Az is paradox, hogy a gonosz fenyegető közelsége, a terror gyönyöre, 
fenséges lehet számunkra.  A horrorban megjelenő félelmetes erőviszo nyok 
és fordulatok, a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság, a semmiség érzetét keltik, 
a látvány gyakran sokkolja, letaglózza a befogadót. 

Természetesen ez sem egy szentencia, éppen azért annyira megoszlott 
a horror befogadóközönsége, mert nem mindenkinek sikerül azonosulnia, 
vagy egyáltalán késztetést éreznie erre a „tiszteletre”. Alapból olyan elvárá-
sokkal közelítünk a filmek nagy többségéhez, hogy morális elveinket előtér-
be helyezve, a jó megmenekül, a gonosz megfizet tetteiért és elbukik.  Azon-
ban a horrorban talán nem is beszélhetünk pozitív vagy negatív hősökről, 
hiszen egy vékony szál a határvonal aközött, hogy ki az űzött, és ki az üldö-
ző.  Az 1974-es Tobe Hooper által rendezett A texasi láncfűrészes című film-
jének 2003-as remake-e jó példa a fent említettekre. A történet szerint 1973 
augusztusában öt fiatal, Erin (Jessica Biel), Kemper (Eric Balfour), Morgan 
(Jonathan Tucker), Andy (Mike Vogel) és Pepper (Erica Leershen) a Lynyrd 
Skynyrd koncertről tartanak hazafelé Mexikóból. Texason áthaladva az út 
szélén egy zavart lányt találnak (Lauren German), akit végül felvesznek a 
kisbuszba. Később megpróbálják szóra bírni a lányt, aki összefüggéstelenül 
beszél valami „gonosz emberről”, majd fejbe lövi magát egy pisztollyal. A 
fiatalok megpróbálják felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel, bemennek egy 
boltba, ahol a nő azt mondja nekik, hogy a sheriff a malomnál van. Elmen-
nek, hogy megkeressék a sheriffet, és innen elkezdődik az örült játszma. 
Thomas Hewitt, akit csak Bőrarcként ismernek, szép lassan lemészárolja a 
társaságot, a film legvégén egyedül Erinnek sikerül megmenekülnie.  A film 
egy jelenetsorában Erin a Hewitt házban ébred fel, a többi „torzszülött” fur-
csaság, az édesanyja Luda May, Hoyt sheriff, Monty bácsi és Jedediah társa-
ságában. Luda May elmondja Erinnek, hogy ismeri az olyan fajta embereket, 
mint Erin és csapata, akik mindig csak kinevették és csúfolták Thomast, és 
nem törődtek vele és a családjával. És íme, ezzel a kis plusz információval a 
főgonosz karaktere rögtön megváltozhat a szemünkben, mert elkezdhetünk 
gondolkodni azokon a sérelmeken, amelyek szörnyűsége mögött húzódnak. 
És ily módon a szerepek hamar felcserélődnek, hiszen aki bűnös, annak meg 
kell fizetnie. Márpedig ilyen értelemben az öt fiatal mind bűnös Bőrarc sze-
mében, ezért potenciális áldozatok is. Az sem véletlen, hogy Erinnek sikerül 
megmenekülnie, az ő karaktere képviseli azt a köztes utat, amely a két pólus 
között húzódik. Természetesen vele tud a néző is a film során azonosulni, 
hiszen az ő harcát, menekülését láthatjuk a legrészletesebben.

Az eddigiekben még nem említett pszichoanalízis kétségkívül a leg-
népszerűbb módja a horror értelmezésének. A hátborzongató lényeket és 
tetteiket nem kell feltétlenül a nemi vágyak oldaláról vizsgálni, hanem 
kapcsolatba lehet hozni az elfojtás egyéb formájával is: vagyis szorongása-
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ikkal, gyermekkori félelmeikkel, aggályaikkal. Ha csak az őrjöngő Carriet 
vesszük például (Carrie 1974), az általa elfojtott harag korlátlan hatalmá-
ba veszi testét, és gyilkosként tör a felszínre: ölni képes a pillantásával. A 
tizenhat éves Carrie Whiteot, bigott katolikus körülmények között neveli 
édesanyja, ráadásul külseje és visszafogott viselkedése következtében diák-
társai is folyamatosan csúfolják. Azonban ő távolról sem átlagos lány, hiszen 
természetfeletti képességgel, az úgynevezett telekinézissel rendelkezik. A 
feszültség pedig az állandó gúnyolódások hatására fokozatosan nő benne, 
míg végül szabadjára engedi a benne rejtőző hatalmas erőt. Carrie mint ször-
nyeteg félelmetes, ugyanakkor egy szorongással teli gyermek, aki az anyja 
terrorjában él. És íme, ha a gyermekkori sérelmek olvasatából közelítjük meg 
a filmet, más dimenziók nyílnak meg előttünk. 

„A horrorfilmek talán bármilyen más filmcsoportnál inkább hajlanak 
arra, hogy beindítsanak egy olyan elidegenedési folyamatot, ami semmiféle 
katarzist nem enged meg a nézőnek.”8 Hiszen a katarzis fogalma nemcsak 
érzelmileg, hanem értelmileg is a hétköznapi világból kiemelő és magasabb, 
megtisztult erkölcsi, lelki világra utal. Ha a filmek végén érzünk egyfajta 
katartikus állapotot, az is csak annak tudható be, hogy a terror művészete 
mekkora sokkhatást mért közönségére, s az átélt borzalom, félelem újra át-
járja egész létünket. Ez a félelem lehet gyönyörűséges, de semmiképpen nem 
felemelő és megtisztító. A horror a borzongás fiziológiai reakcióját igyekszik 
kiváltani, meggátolva a kényelmes és élvezetes szemlélődés örömét. Ugyan-
akkor, amint már korábban is említettem, a horrorfilmek képesek olyan he-
lyettesítő élményt nyújtani, amelyek lehetővé teszik, hogy a néző bizton-
ságos körülmények között szerezzen tapasztalatokat olyan tabutémákról és 
jelenségekről, amelyekhez más módon nem juthat hozzá.

Azt hiszem, a korábban felsorolt szempontok alapján valóban mond-
hatjuk azt, hogy igen összetett, paradoxonokkal teli műfajjal állunk szem-
ben. Épp amennyire egyszerűnek, profánnak, érthetőnek, „populárisnak”, 
fogyaszthatónak is tűnnek ezek a filmek, éppen annyira bonyolult, néhol 
mélypszichológiai háttérrel rendelkezve juttatnak el minket a félelem és 
gyönyör megosztott állapotába. A horrorfilmek természetüknél fogva ambi-
valens érzéseket keltenek a nézőközönségükben, de egy dolog biztos: passzí-
vak és semlegesek nem tudunk maradni velük szemben. 

Jegyzetek 

1  Brosnan (1976), 1.
2  Király (1988), 8.
3  Uo. 10.
4  Uo. 10.
5  Uo. 11.
6  Noel (2006).
7  Uo.
8  Tóth (2006), 3. 
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A horrorfi lm jellegzetességeinek 
bemutatása a Halloween és a 
Nightmare on Elm Street című 
fi lmek kapcsán

KÁLMÁN ESZTER,

Sapientia EMTE Fotóművészet, filmművészet, média szakának 2011-
ben végzett hallgatója

A horror műfaja a félelem minél hitelesebb ábrázolására  törekszik, oly 
módon, hogy a néző azt úgy tudja átérezni, mintha ő maga is tényleg ve-
szélyben lenne. Ennek érdekében a horrorfilmeknek más a felépítési elvük, 
a történetük, a szereplőik, mint más klasszikus filmeknek. Dolgozatomban 
azt szeretném megvizsgálni, hogy milyen módon épít fel egy olyan irracio-
nális világot a horror, amelyet mi, nézők, mégis elfogadunk, azonosulunk 
vele, s tudunk is benne „élni”.

Már a film megjelenésének kezdetén feltűnt a horror műfaja, például 
megemlíthetjük Georges Mélies The House of the Devil (La Manior du Diable, 
1896) című filmjét, azonban a „horror” elnevezés csak később jelenik meg. 
Ennek a műfajnak alapvető jellemzője „annak a félelemnek az ábrázolása, 
ami a normális és abnormális, az ismert és ismeretlen közti áthágásból ered. 
Ennek a határnak az átlépése lehetővé teszi, hogy a két világ egymásba 
csússzon, és egy új, torz és ijesztő valóság jöjjön létre – a rémálom.”1

Az irracionális világ tehát, ami tele van mindenféle szörnyűséggel, il-
letve ami jelen van az ember képzeletében, a horrorfilmben felszínre tör. 
Olyan démoni vágyakat mutat be ez a műfaj, amelyek mindanyiunkban ben-
nünk vannak, de a társadalmi rend megtartása és a káosz elkerülése végett, 
mindenki elfojtja ezeket az „állati ösztönöket”. Kijelenthetjük, hogy a közön-
ség az olyan filmeket szereti, amelyek saját vágyaikat mutatják be, amelyek 
kielégitik bizonyos igényeiket: a romantikus filmeket többnyire azért kedve-
lik, mert egy olyan fajta idilli világot és boldogságot mutatnak be, amelyről 
a néző tudja, hogy a valóságban nem kapja meg, de nagyon vágyódik rá. A 
horror esetében, véleményem szerint, ez a rettegés és kiszolgáltatottság (a 
néző nem tudja kitalálni az elbeszélés alakulását előre, mint más filmek-
ben), amit a néző a film folyamán érez, egy olyan elzárt, eltitkolt világot nyit 
meg bennünk, amit a hétköznapi életünkben nem tárhatunk fel. Valamint 
úgy mutatja be ezt a félelmetes világot, hogy az tetszik nekünk. Ahogyan 
Torben Grodal írja tanulmányában: „A kellemességérzet érdekében a horror-
film kiváltotta nagyfokú izgatottság hedonikusan újraértékelődik, és ideigle-
nesen egy pozitív értékbe ‹‹fordul át››.”2

Valójában minden emberben benne van egy „állati én”, egy szörnye-
teg, amit elnyomunk annak érdekében, hogy a társadalmi rend fenn tudjon 
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maradni, a horrorfilm azonban lehetőséget ad ennek az „állati énnek” a ki-
bontakozására. Bizonyos szinten ki is használja az emberben lévő állatot, 
és ennek teremti meg morbid világát, ami a mi valós világunk és egy terror-
világ keveredéséből épül fel. 

A horrorfilmben a szereplők egy elhagyatott helyen vannak: gyakran 
kihalt házakat, utcákat látunk vagy éppenséggel üres városban, faluban lát-
hatjuk őket. A filmek végére pedig jellemző, hogy nem kerülnek ki ebből a 
környezetből, s ezáltal fokozódik a nézőben az, hogy egyfajta nyomasztó, fé-
lelmet gerjesztő szorongás a film után is bennük marad (pl. John Carpenter: 
Halloween, 1978). A helyszíneket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy noha ki-
üresedett terekről van szó, ezek nem egyszerűek. Olyanok, mint egy labirin-
tus. Az áldozat nem tud kimenekülni abból a helyiségből, amelyben a félel-
metes szörny kergeti, valamint ha megfigyeljük, soha nem szalad ki az ajtón 
(amit akár a menekvés egyetlen kapujának is nevezhetnénk), hanem egyfajta 
„fogócskát” látunk a ház minden szobáján, szekrényén, lépcsőjén keresztül. 

Alapvető jellegzetesség a horror műfajában, hogy az események sötéte-
dés után játszódnak, s ezt akár azzal is magyarázhatnánk, hogy az éjszaka, 
a sötétség, a gonosz, illetve az ismeretlen megjelenésének időszaka. A sötét-
ségben az ember nem tudhatja, hogy mikor mi bukkanhat elő, hogy mi fog 
következni. És ez az ismeretlen egyidejűleg félemlít meg és tesz kiváncsivá 
minket. Ugyanakkor az éjszaka vizuális okok miatt is előnyős, mivel az éj-
szakai felvételekben nagyon sokféle fényefektust lehet használni, amelyek 
misztikussá, félelmetessé teszik a filmet.

A horrorfilmek rendezői arra törekednek, hogy minnél realisztikusabb 
világot ábrázoljanak, s a techinka fejlődése révén láthatjuk, hogy egyre hi-
telesebbé válik a bemutatott groteszk, morbid világ. Ezért tűnnek sokkal 
ijesztőbbnek a modern horrorfilmek, míg a régiek „összetákolt” szörnyetegei 
nevetségesekké válnak.

Az alapgondolat mindenhol hasonló: a jó és a gonosz összecsapását kö-
vethetjük nyomon, ahol a gonosz felborítja a megszokott, hétköznapi rendet 
és káoszt okoz, míg a jó azért küzd, hogy ezt helyreállítsa. Ugyanakkor ez 
a gonosz nem a saját szorakozása végett jelenik meg közöttünk, hanem va-
lakinek (egy hétköznapi, „normális” embernek) a bűne miatt. A Rémálom 
az Elm utcában (Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984) című filmben 
például a szülők régen elkövetett bűne miatt kezdi el mészárolni a gyereke-
ket Freddy, a gyilkos. Freddy egy gyerekeket molesztáló férfi volt, akit a köz-
ségben lakó szülők megöltek, hogy védjék gyermekeiket. Freddy azonban 
a gyerekek álmaiban tér vissza s bosszulja meg szüleik vétkét. Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy ennek a filmnek is, ahogyan a többi horrornak is, nagyon 
erős a morális mondanivalója. A Nightmare on Elm Streetben felfedezhetjük 
a Bibliában is jelenlévő gondolatot, mely szerint a bűn generációról generá-
cióra továbbszáll, azaz a fiúk meglakolnak apáik bűneikért. 

„A szörny uralkodó archetípusa az Ördög, amely szimbolikus megtes-
tesítője a gonosznak, ugyanakkor fontos alkotórésze több vallásnak, illet-
ve különböző formákat öltve megjelenik a mítoszokban világszerte.”3 Ezek 
a szörnyek legtöbbször természetfeletti erőkkel bírnak (akárcsak maga az 
Ördög), nem lehet elpusztítani őket: például a Nightmare on Elm Streetben 
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vagy a Halloweenben. Úgy is mondhatnánk, hogy a halált képviselik, ezért 
ők maguk halhatatlanok. Freddyt már egyszer megölték, ezért az álmokban 
jelenik meg, egy olyan világban, ahol minden lehetséges, és az események 
folyamán ez a világ válik valósággá. 

A szörnyeteg természetfeletti erőkkel támad, az áldozat azonban csak 
egyféleképpen szállhat szembe vele, ha a természetes és a tradicionális 
módszerekhez folyamodik. El kell fogadnia, s főleg hinnie kell a hagyo-
mányokban, csak így győzheti le a gyilkost. A vámpír a fokhagymától és 
a napfénytől riad vissza, illetve egy karóval kell szívenszúrni, hogy meg-
haljon. A farkasembert ezüstrúddal kell megölni. A gonoszt kereszttel vagy 
szenteltvízzel lehet távoltartani. Minden „Ördög-alak” elpusztításának vagy 
eltűntetésének megvan a maga hagyományos módszere, amiben általában a 
filmben szereplő emberek nem hisznek, s emiatt halállal lakolnak. 

A Nightmare on Elm Streetben a gyerekek nagyrésze, sőt még a szűlők is 
tagadják, hogy Freddy veszélyes. Nem hisznek Nancynek, a főhősnek, ami-
kor figyelmezteti társait a bajra, pedig azt bevallják, hogy ők is látták álma-
ikban. Ugyanakkor pontosan emiatt nem tudnak szembeszállni a szörnnyel, 
s meghalnak. Velük szemben azonban Nancy hisz a hagyományokban, hisz 
az irracionális álomvilág valószerűségében, komolyan veszi Freddy megje-
lenését, s ezek miatt csak ő képes túlélni a szörnnyel vívott harcot. Ő az, aki 
rájön, hogy csak egyféleképpen pusztíthatja el Freddyt: ha átcsalogatja az 
álomvilágból a valós világba. Számára nem abszurditás az a gondolat, hogy 
az álomvilág is egy valós világ, illetve, hogy ez a mi világunk része.

A Halloweenben a gyilkos, Michael, a szexuális életet élő kamaszokat 
bünteti, akik felelősség nélkül élnek. Ő is, mint Freddy, visszatér büntetni 
egy helyszínre: a csendes kertvárosba, ahol sok évvel azelőtt gyilkolta meg 
saját nővérét, ugyancsak szexuális bujálkodása miatt. Ebben a filmben a fő-
hős Laurie, egy korához képest érett lány, aki a barátnőivel ellentétben mel-
lőzi a testi kicsapongásokat, s ehelyett megfontoltan, komolyan viselkedik. 
Laurie már a film elején érzi a gonosz jelenlétét, s hisz ennek létezésében, 
ezért ő lesz az, aki méltó ellenféllé válik a szörny szemében. Michael em-
berből a zsákosemberré (bogeyman) változik, ezt a figurát már ismerhetjük 
több meséből is. Ezzel az átváltozással pedig ő is természetfeletti erőket sze-
rez: Laurie többször leszúrja, leüti, majd dr. Sam Loomis (az orvos, aki addig 
fogva tartotta, s gyógyítani próbálta Michael-t) le is lövi, de úgy sem lehet 
elpusztítani. 

A Halloweenben és a Nightmare on Elm Streetben is megfigyelhetjük, 
hogy a szörny, a természetfeletti lény, megjelenése előtt minden rendben 
volt: idilli kisvárost látunk, ahol minden barátságos és otthonos. A gonosz 
megjelenése folytán azonban eluralkodik a káosz s megszűnik a harmónia. 
Ugyanakkor, amikor a szörny végre eltűnik, a rend nem áll vissza. Az embe-
rek most már hisznek a gonosz létezésében, s emiatt nem képesek a „tudat-
lan”  és boldog világukba visszalépni. Az, hogy a szörny legtöbbször elpusz-
títhatatlan, arra hívja fel a figyelmet, hogy a tudatot sem lehet már kiölni, 
miszerint a gonosz köztünk él.

A horrorfilmek szörnyeit másképpen ismerjük meg, mint a filmek átla-
gos szereplőit. Sokszor nem látjuk arcukat, mint Michaelnek a Halloween-
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ben, vagy egyáltalán nem látjuk őket, mint a szellemes filmekben. Ennek 
ellenére mégis érezzük jelenlétüket, ahogyan a szereplők is érzik ezt, vagy 
éppenséggel az ő szemszögükből látjuk a történéseket (például a Halloween 
elején, ahol szubjektív kamerán keresztül látjuk a gyilkosságot). Ezeknek a 
technikai, illetve rendezői megoldásoknak köszönhetően a néző azonosulni 
tud a szörnyeteggel, és sokkal jobban beleéli magát a filmbe. 

Ugyanakkor a horrorfilmeket néző közönség azonosulási kérdése sok-
kal bonyolultabb, mint más filmeké. Itt nem egy hős történetét követjük nyo-
mon, hanem belelátunk a gyilkos és az áldozat életébe is, és mindkettővel 
azonosulunk a film a folyamán. Ezekben a filmekben az azonosulás kérdése 
már nem csak a nemek közti különbségeken alapul. Más klasszikus filmek-
ben (vegyük példának a film noirt vagy akár a westernt) nemek szerint osz-
lik meg az azonosulás: férfi férfivel és nő a nővel azonosul igazán. Rieser 
tanulmánya alapján4 megállapíthatjuk, hogy a férfi-női viszony is teljesen 
más volt ezekben a klasszikus filmekben. A nőt nem annyira aktív szerep-
lőnek mutatják be, mint inkább a bámulat tárgyaként. Itt azonban azt is 
meg kell említeni, hogy ekkor a mozi a férfiak igényeit helyezte előtérbe: így 
kielégíthették „voyeurisztikus” vágyaikat a nőket bámulva, emellett viszont 
könnyen azonosultak a bátor, erős férfikarakterekkel. 

A horrorban azonban ez a rend teljesen felborul. A szörnyek, akik álta-
lában férfiak, lehet, hogy fizikailag erősek és hidegvérrel gyilkolnak, a leg-
több esetben azonban mindegyik gonosz teste egy törékeny, mondhatni nő-
ies vonásokkal rendelkező zaklatott és bizonytalan lelket takar. Sok szörny 
a szexuális indentitását keresi. Ezért látunk sok horrorfilmben transvesztita 
vagy transszexuális gyilkost, mint például a Hitchcock Psychojában (1960), 
vagy a Jonathan Demme The Silence of the Lambs (1991) című filmjében. 

A Halloweent megvizsgálva is láthatjuk, hogy ebben az esetben is a 
szexualitás az, ami Michael gyilkos szándékát megidézi. Ugyanakkor ma-
gának a gyilkolásnak is van egy perverz, szexuális töltete: a film elején, a 
még kisfiú Michaelt látjuk, amint végignézi nővére bujálkodását a fiújával 
(s valószínüleg még nem is érti, hogy mi folyik a két szerelmes között), majd 
ezután egy fallikusnak nevezhető fegyverrel, egy nagy késsel szúrja halálra 
a meztelen lányt. A Nightmare on Elm Streetben pedig Freddy olyan kama-
szokat választ áldozatául, amelyek akkor kezdék szexuális életük felfedezé-
sét. Mindkét filmben felmerül tehát a szexualitás büntetése. 

Megállapíthatjuk, hogy a horrorban keverednek a nemek tulajdonságai: 
a szörnyeteg gyilkosok valójában nőies férfiak, míg az áldozat legtöbbször 
férfias nők alakjában jelenik meg. Ezeket a nőket nevezi a szakirodalom 
„Final Girl”-nek, azaz a „végső lánynak”. Az elnevezés onnan ered, hogy 
ezek a női áldozatok vesznek részt a szörnnyel vívott végső csatában, s csak 
ők képesek túlélni ezt. Ilyen a Nightmare on Elm Streetben Nancy, vagy a 
Halloweenben Laurie.

A Final Girl férfias tulajdonságokkal rendelkezik: ha megfigyeljük pél-
dául Laurie-t, láthatjuk, hogy nem nőies az alakja, a ruhája, a haja, valamint 
ő az egyetlen a barátnői közül, akit nemcsak a fiúk és a bulizás érdekel, ő 
inkább komoly, felelősségteljes, aki magára vállalja a barátnője feladatát is, 
míg az a barátjával szórakozik. Ennek következtében válik egy olyan karak-
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terré, aki a férfiassága következtében tud „női hőssé” válni a film végére. 
Ugyanakkor megmaradnak bizonyos női vonásai is ezeknek a szereplőknek. 
Egy bámulnivaló testet és egy harcoló testet látunk egyszerre.

Míg egy férfi hős soha nem mutatja ki félelmét vagy bizonytalanságát, 
a Final Girl karakterében ezeket végig láthatjuk. Noha ő az, aki kezébe veszi 
a helyzetet, nyomoz a gyilkos után, s legyőzi azt, mégis emellett ártatlan ál-
dozat is, aki nem magabiztos, mint a férfihősök, hanem félve teszi meg azt, 
amit tennie kell. Legtöbbször nem tudja, hogy mit tegyen, visít és reszket: 
látjuk a rettegését. Lehetséges, hogy pontosan ezen tulajdonságai miatt ne-
vezik Final Girlnek és nem Final Womannek, ami már kiegyensúlyozottabb, 
talpraesettebb karaktert követelne. 

Ugyanakkor a Halloweenben a szörnyeteggel vívott harca folyamán 
érezzük, ahogyan Laurie-ban fellángol az anyai ösztön. A gyerekek életét 
(akikre vigyáz) a sajátja elé helyezi, s amikor harcol a gyilkossal, elsősorban 
őket próbálja megvédeni. Ez a cselekedet pedig nem a lány-, hanem érett 
nőivoltára utal.

A klasszikus filmek hőseivel ellentétben a Final Girl egyedül harcol, 
nincs mellette segítőtárs, sőt akár azt is mondhatjuk, hogy rajta és a gyilko-
son kívül nincs egyetlen fontos szereplő sem. Minden más áldozat gyorsan 
hal meg, nincs hosszas kergetőzés, harc a gyilkossal, mint a Final Girl eseté-
ben. Ő az igazi áldozat, a jó képviselője, aki szembeszáll a gonosszal, s a harc 
után életben marad. A Final Girl az a személy, akinek bizonyos szinten kap-
csolata is van a szörnyeteggel, közel áll hozzá és mondhatni hasonlít is rá. 
Laurie már a film elején érzi a gyilkos közelségét, ugyanakkor ő is ellenzi a 
könnyelmű szexualitást, ahogyan Michael is. A Nightmare on Elm Streetben 
pedig Nancy ugyanolyan hévvel akar bosszút állni a barátai halála miatt, 
ahogyan azt Freddy is tette saját halála miatt.

 A horrorfilmekben a Final Girl az a személy, aki megnyeri a szörnnyel 
vívott harcot. Ugyanakkor egyfajta morális szinten le is győzi őt, mert annak 
ellenére, hogy benne is ott lapul az „állati ösztön”, vagyis a gyilkolásra való 
hajlam, hangsúlyosabb a benne lévő tisztalelkű áldozat. Így a jó végül felül-
kerekedik a gonoszon, s ha nem is tudja véglegesen elpusztítani, legalább 
elkergeti őt. A Halloween és a Nightmare on Elm Street végén a gyilkos nem 
hal meg, csak eltűnik. Mintegy éreztetve, velünk, nézőkkel is, hogy a gonosz 
mindig közöttünk van, és nem lehet teljesen elpusztítani.
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Thészeusz hajója
a TIFF-kikötőben
Anand Gandhi: Ship of Theseus, 2012

PÉTER ÁRPÁD

A 2013-as TIFF Transilvania-díjas (Trofeul Transilvania) alkotása az 
Anand Gandhi által rendezett, 2012-es „kiadású” Thészeusz hajója című 
filmje. A három fő, illetve egy negyedik, az utolsó snittekben a cselekmény-
be bekapcsolódó (és azt tulajdonképpen determináló) narratív szál köré 
strukturált mű első látásra amolyan „irányregényszerűnek” tűnhet, mert 
vezérmotívuma – a szervátültetés (és annak jogi, fiziológiai és etikai impli-
kációi) – a Thészeusz-paradoxonnak a mozgókép nyelvén történő allegorikus 
feldolgozása.

Rezumat (Corabia lui Tezeu – ancorată în portul TIFF 2013. O analiză a fi lmului regizorului 
indian, Anand Gandhi) 

Autorul prezintă fi lmul câştigător al ediţiei TIFF 2013, Corabia lui Tezeu (2012).
Creaţia regizorului indian este analizată din perspectiva şi prin prizma teoriilor lui Lacan despre 

Ego şi Celălalt, din perspectiva Mitlui Peşterii al lui Platon, cu referinţe la Descartes etc.
Studiul conclude că fi lmul poate fi  privit şi ca o alegorie a Eului care poate deveni total numai în 

momentul în care a acceptat intruziunea – uneori chiar fi zică – a Celuilalt în viaţa lui. Cele trei fi re 
narative principale ale Corabiei pot fi  interpretate ca şi reprezentări metaforice ale unor modalităţi 
particulare de ”iluminare” a conştiinţei.

Cuvinte cheie Paradoxul lui Tezeu, Celălalt, Eu, Lacan,Platon, Anand Gandhi, Cluj-Napoca, 
TIFF 2013

Abstract (The Ship of Thesus anchored in the TIFF-harbor. An Essay about the Movie of Anand 
Gandhi) 

The author presents and analyses the Transylvania Trophy-winning movie of Anand Gandhi 
(The Ship of Theseus, 2012) from the perspective of the Lacanian theory of the Self and the Other, 
the Allegory of the Cave from Plato, with references to Descartes, etc.

It concludes that each of the three main narrative lines of the movie represents a unique pathway 
to enlightenment by and with the Other, who becomes part of the Self.

Keywords Theseus paradox, the Other, the Self, Lacan, Plato, Anand Gandhi, Cluj-Napoca, 
TIFF 2013
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A legenda szerint a Minótaurosz legyőzése után Athénba visszatérő hős 
hajóját mementóként kiállítják a város polgárai, ám, mivel az idővel rom-
lani-bomlani kezd, az eredetihez hasonló, új alkatrészekkel cserélik az idő 
múlása miatt megvetemedett komponenseket.1 A görög gesztus hatásos para-
doxonokat generáló problémája azonban az, hogy idő teltén, amikor az ere-
deti hajótest jelentős része, később esetleg összes komponense kicserélődik 
új (de kinézetben, funkcionalitásban analóg) alkatrészekre, még ugyanaz 
az emlékmű fog magasodni a kiállítás szakrális terében, vagy pedig egy új, 
amelyet a megőrzés gesztusai teremtettek.

Nekünk nem feladatunk válaszolni erre a „provokációra”, hiszen, akár-
csak a Zénón-paradoxon esetén, ennek a látszólagos ellentmondásokra épülő 
okfejtésnek a felderítésére volumenek sem lennének elegek, és mivel a film 
is csak felteszi ezt a kérdést, mi is inkább az értelmezését végezzük majd el, 
mintsem a feloldását.

Nota bene: amennyiben a Thészeusz hajója didaktikus választ adott 
volna a görög mitológiára utaló vezérmotívumának problematikusságára, 
dramaturgiai szempontból diszkvalifikálta volna magát. Így azonban, hogy 
olvasható allegóriában mutatja be a rész-egész ókori értelmezésének ezen 
problematikáját, első pillantásra negédesként is értelmezhető történetszálai 
az etikát sajátos, alaposan indokolt pragmatika szempontjából értelmezhető 
parabolákká minősülnek. 

A három, külön futó, és csak a film utolsó jelenetsorában találkozó ese-
ménysor a szervátültetés ténye által generált filozófiai, erkölcsi, metafizikai 
(vallási), de a szó szoros értelmében is velőbe hasító, életbevágó problémákat 
mutatja fel a filmművészet eszköztárának visszafogott, elegáns, kitűnően 
összekomponált kellékeivel. 

A Thészeusz hajója nem remekmű a szó klasszikus értelmében, mert 
nem önmagában teljes, hanem annak a témának a vonatkozásában, amelyet 
kizárólag az antik mitológia kontextusában értelmezhető, ugyanakkor a tar-
talomhoz szervesen illeszkedő címben megjelöl, ám könnyű belátni, hogy a 
három, az utolsó snittekben találkozó diegetikus rész filmen kívüli utalása-
inak értelmezésbe történő beemelése egyáltalán nem károsítja a műalkotás 
interpretációhorizontját. Noha a közvetlenül azonosítható külső vonatko-
zásrendszer nem ölel magába minden lehetséges referenciát, az a kulturális 
szövet, amelyet magában foglal Thészeusz hajójának vitorlája, nem fedi el a 
történetekben életre kelő inherens értelmezési szisztémákat. Mindhárom fő-
szereplő esetében – a vak fényképész lány, az elveit újjáértelmező guru és az 
illegális szervátültetések után nyomozó, közvetlen közegében sikeres, ám az 
európai mércék szempontjából középszerű „mini-tőzsdecápa” – egy-egy de-
ficitesen működő szerv vonzza be azt a külsőséget, azt az idegenséget, amely 
által végül újjáteljesül énjük, és amely által olyan (jövőbemutató) egzisz-
tenciát nyerhetnek, amely tulajdonképpen a velük egy testté lett Idegenség 
által mediálódott az ő létezésükbe. A „receptorok” tulajdonképpen csak a 
kérdéses szervátültetések után lelnek rá arra az énjükre, amelyet a közvetlen 
fizikai megnyilvánulásaikban vállalnak, tehát tulajdonképpen a (egy) Másik 
juttatja őket ahhoz az énképhez, amelyet önmagukban rögzítenének (ennek 
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beszédes allegóriájaként szemlélhetjük a speciális fényhőmérséklet-detek-
torral dolgozó fotográfuslány sorsát bemutató cselekményszálat).2 

Filmünkben a Másik, a be nem mutatott, így meg sem ismert donor 
tulajdonképpen megszűnik Másikként működni, azáltal, hogy sejtszinten 
olvad össze a befogadókkal, és a nézők számára ennek a – kizárólag biológia 
paramétereivel is leírható – jelenségnek a közvetett bemutatása üzeni azt, 
hogy a tudat ideái és a fizikum anyagsága értelmezhetőek el-különböződők-
ként is, jóllehet a metafizikák hajlamosak egymásra vetíteni a tudati percep-
ciót a „konrét” fizikai (kémiai/biológiai) működésekkel.

Descartes még úgy nyilatkozik, hogy a(z emberi) létezés megmagyaráz-
ható egy transzcendentális entitás vonatkozásában, amelyre épp az önnön 
percepciónk, értelmezési paradigmáink érvényességére történő rákérdezés 
vezet rá bennünket, amelynek a racionális gondolkodásban elfoglalt helyét 
a mindenkori premisszák autentikusságának folyamatos felülbírálása jelöli 
ki.3 Ezzel a kimunkált, és referenciájának (az Abszolútum) köszönhetően 
támadhatatlan érveléssel szemben Gandhi alkotása reduktívnak, determi-
nisztikusnak, már-már naturalistának tűnik. Ezt a potenciális interpretáci-
ót azonban Maitreya guru májátültetése miatt átélt – főleg önmagával, elve-
ivel vívott – harcának szemléletes bemutatása cáfolja. A dzsainista elveket4 
következetesen megélő és tanító mester karmikus okokra hivatkozva utasítja 
el az életét potenciálisan megmentő májátültetést, mígnem velünk, nézőkkel 
meg nem osztott motívumokra hivatkozva úgy dönt, hogy még nem készült 
fel az elmenetelre, így elfogadja a transzplantációt, amely történetesen egy 
(balesetben) elhunyt ifjú családjának a döntése révén valósulhatott meg, 
akik az elhalálozott szerveit beültetésre felajánlották.

A film végén derül ki, hogy a három felvezető történet egy halálos bal-
eset következményeként minősülhet csak katartikusnak, ám az „eltávozott” 
családjának az attitűdje korántsem a gyász bénító formája: vetítéseket, be-
szélgetéseket szerveznek, amelyek során készülnek bemutatni azt az Idegent, 
aki tulajdonképpen a szervei által él tovább a befogadókban. A „bemutatás” 
ezen szokatlan formája előrevetíti – a film narratív keretein kívülre – azt, 
hogy a barlangász áldozat személyisége is be fog épülni három hősünkbe, a 
megmentett szervek mellett, tehát nem lesz annyira idegen. 

Azonban a személyiség potenciális megismerése esetében is ugyanaz-
zal a paradoxonnal szembesülhetünk, mint az átműtött szervek esetében: a 
közelítés, a megismerés, az azonosulás ez esetben is csak fragmentált lehet, 
itt is csak metonimikusságot (szükségszerűen) performáló aktus révén/által 
válhat hozzáférhetővé a Másik. Gandhi filmje azonban mégis egésznek ne-
vezhető – hiszen a Másikból történő teljes részesülhetetlenség allegóriájaként 
olvastatja magát. A(z amatőr) szpeológus – akinek a szerveit „szétosztották” 
filmünk hősei között – az utolsó snittekben elindul egy barlang mélye felé. 
A fejlámpák vibráló fénykévéjében élesen kirajzolódnak a sziklafalakra ve-
tülő árnyak – egyedüli vizuális viszonyítási alakzatok, amelyek a mögöttes 
zónákra, a fény előtt rejtőzve-megmutatkozó világ létezésére és működésére 
utalnak, annak metaforáiként definiálva magukat.

Szinte kínálja magát Platón barlanghasonlata,5 ám a cselekményszálak 
morális telítettsége nem egy, az érzékelés jelenében érvényesülő világ-leké-
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pezést mutat meg a participációból hirtelen nézőkké átlényegült szereplők 
számára, hanem egy olyan életbe tekinthettek be, amelyet ők fognak a jövőbe 
vinni, melyet ők fognak a mozgóképből mozgásképessé „animálni”, amelybe 
ők fognak lelket lehelni azokkal az új képességekkel, melyeket a nagylelkű-
en felajánlott szervek önmagukba olvasztásával szereztek.

A látását visszanyerő fotográfuslány elbizonytalanodik „szemmérték-
kel” készült képeinek korábbiakhoz (tehát a vakon végzettekhez) képest 
csökkentett művésziességén, és lassan épül vissza önmagába, a dzsainista 
szerzetes hosszas és rettenetesen fájdalmas betegség után, elvei ellen csele-
kedve, elfogadja a májátültetést, és az illegális szervkereskedelem bugyraiba 
leszálló (és ott a kiszolgáltatottak szenvedésével szembesülő) indiai üzlet-
ember vigaszt, erkölcsi fellélegzéslehetőséghez jut, miután esélyt kap arra, 
hogy mediálással, közvetítéssel, implikációval enyhítsen a mélyszegénység-
ben élő „kényszer-donorok” szenvedésein. 

Valószínű nem kell hangsúlyoznunk, hogy a film az erős, explicit mo-
ralizálás mellett sem válik ideológiák szócsövévé, nem lesz „szájbarágós” 
akkor sem, amikor egyértelműen artikulál, amikor rajta kívül létező elv-
rendszerekre támaszkodva vonja be fénykévével a bársonyszékekbe süllyedt 
mozilátogatók előtti barlangfalat. 

A film az apoteózisát a mindenkori néző barlangfénybe történő be-
rántásával éri el, ebben a pillanatban nyílnak meg azok a projekciós terek, 
amelyek lehetőséget adnak a Fény minden követőjének arra, hogy látva cse-
lekedje meg azt a világot, amelynek részeivé válhatunk a résztvevő kontemp-
lációban.

Nem véletlen, hogy a film legjellegzetesebb snittje a parti sziklákon pi-
henő, a párás horizontot kémlelő, patyolatfehér ruhájú dzsainista szerzete-
sek sajátos, spontán érvényesített meditációs gyakorlatának megmutatásával 
adja át a külső szemlélőnek azt a belső teljességet, amely mégis képes arra, 
hogy hiányt gerjesztve önmagában annyi fényt zárjon a tudatába, ameny-
nyiből még a barlangok mélyére is jut. A kiválasztott képen a szerzetesek 
épp csak a kamerát nem nézik, tehát mindannyian befele figyelnek, abba a 
világba, amely arra való, hogy felszámolja egész-ségüket, és az így keletkező 
űrt azzal a Másikkal pótolja, amely mindig az észlelhető horizonton túlról 
érkezik újdonságaival, új-ságával. A nem várt Idegen metonimikus befoga-
dása elmásítja ezen aktus alanyát is, aki folyton arra kényszerül, hogy – ezen 
„hibridizáció” eredményeképpen – felülírja mind empirikus, mind morális, 
mind pedig ontikus tájékozódási rendszereiket. A horizont nyitott, mint az 
ég – és ahhoz, hogy a meditáció aktusában egyesülni lehessen az elkerül-
hetetlen Érkezővel, a tudatnak olyan képlékenynek és befogadónak is kell 
lennie, mint a sziklákat csapdosó víznek.
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Jegyzetek 

1  Plutarch, 1967. 49.
2  Ezt a cselekményszerkezeti jellegzetességet olvashatjuk Jacques 

Lacan Másik-elméletének allegóriájaként is (Lacan, 1966. 775.)
3  „Így, figyelembe véve, hogy aki mindenben kételkedni akar, mégsem 

kételkedhet abban, hogy van – miközben kételkedik –, és hogy aki ily módon 
érvelve nem kételkedhet önmagában, de mégis kételkedik minden másban, 
nem azonos azzal, amit a testünknek mondunk, hanem azzal azonos, amit 
a lelkünknek vagy a gondolkodásunknak nevezünk, e gondolkodás létét vagy 
létezését tekintettem első alapelvnek. Ebből azután igen világosan levezettem 
a következőket: tudniillik hogy van egy Isten, aki mindennek a teremtője, ami 
a világon van...”. Descartes, 1996. 13.

4  Dundas, 1992. 86–88.
5  Platon, 1997. 971–980.
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Interjú Pálfy György rendezővel (TIFF 2013). Kassay Réka fotója
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésében vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg 

ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel 

elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a 

kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző 

tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen 
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint 
a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat 
és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; 
a folyóiratcímek kiemelése szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; 
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert 
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell 
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem 
verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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