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Köszöntô

Ötödik alkalommal kerül megrendezésre ebben az évben – a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kara Pszichológiai Doktori Iskolája, az 
Imágó Egyesület (Budapest), az Imago International (London), és a Pannónia 
Pszichiátriai Egyesület (Pécs) szervezésében – a Magyar Pszichoanalitikus 
Filmkonferencia. Az immár hagyományossá vált őszi fi lmkonferenciák Pécs 
tudományos és kulturális életének fontos eseményét jelentik. Ötletét erede-
tileg a londoni pszichoanalitikus fi lmfesztivál adta, amely a mélylélektan iránt 
érdeklődő fi lmalkotók, fi lmtudományi szakemberek és a fi lmművészetben jár-
tas pszichoanalitikusok eszmecseréjének ad 2001 óta fórumot. Első, 2006-os 
konferenciánkat, amelynek címe A Vászon és a Dívány találkozása volt, azzal a 
céllal rendeztük meg, hogy a pszichoanalízis és a fi lmművészet iránt érdeklődő 
hazai és külföldi elméleti és gyakorlati szakemberek, fi lmművészek, terapeuták, 
kutatók, diákok számára olyan kreatív teret hozzunk létre, amelyben az alkotói 
folyamat, a fi lmalkotás és -befogadás folyamatai több irányból, egymást in-
terdiszciplináris szempontból kiegészítve vizsgálhatók. A vászon és a dívány 
találkozására ezután 2008-ban A kép tudattalanja, a tudattalan képei, 2010-ben 
Refl exivitás és önrefl exivitás, 2012-ben pedig Paralell történetek címmel került 
sor. Jelen konferenciánk hívószava: „A TITOK”, melynek mind a művészetben, 
mind a történelemben és a társadalmi életben, mind pedig a pszichoanalízis-
ben különös jelentősége van. A fi lm, az irodalom, a fi lozófi a, a pszichológia és 
a pszichoterápia területéről érkező résztvevők a három nap alatt más és más 
nézőpontból értelmezik a titok jelenségét. A fi lmvetítések, előadások, műhelyek, 
kerekasztal-beszélgetések változatos programot kínálnak mindazok számára, 
akiket a fi lmművészet, a pszichoanalízis és a társadalom aktuális kérdései fog-
lalkoztatnak.

Idei konferenciánkat újra a jól bevált helyszínen, a pécsi Apolló Moziban 
tartjuk. A korábbi konferenciák által megteremtett hagyomány folytatásaként 
célunk továbbra is a kreatív tér megteremtése a párbeszédhez, a pszichoanaliti-
kus és a kinematografi kus tudás integrálásához, egy közös nyelv kialakításához.

A jelen konferencia – csakúgy, mint az összes korábbi – nem jöhetett volna 
létre támogatóink hozzájárulása, a szervezők áldozatos munkája és lelkesedé-
se, nem utolsósorban pedig az előadók és résztvevők megújuló érdeklődése 
nélkül. Megköszönve a sokirányú közreműködést és érdeklődést, jó munkát és 
kellemes pécsi időtöltést kívánunk az V. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonfe-
rencia minden résztvevőjének.

A szervezőbizottság nevében

Erős Ferenc
egyetemi tanár, PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola
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V. MAGYAR PSZICHOANALITIKUS FILMKONFERENCIA

Program

HELYSZÍNEK:

Apolló Mozi (16mm,  Super8): 
Pécs, Perczel M. u. 22.

Lenau-Ház: 
Pécs, Munkácsy M. u. 8.

Bizalom Magán Pszichoterápiás Központ (BMPK): 
Pécs, Ferencesek utcája 8.

MEGJEGYZÉSEK:
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A5beliv.indd   2 2014.11.11.   13:04



3

PROGRAM

2014. november 20.             CSÜTÖRTÖK

13:30-16:20 REGISZTRÁCIÓ (Apolló Mozi)

16mm (Apolló Mozi) Super8 (Apolló Mozi)

14:00-16:00 FILMVETÍTÉS 1.

REGINA (r. Groó Diána, 2013)

MÁTÉ-PASSIÓ (r. Czigány Tamás, 1965)

FILMVETÍTÉS 2.

Részletek EMBER JUDIT 
fi lmjeiből
(Stark András összeállítása)

16mm (Apolló Mozi)

16:00-16:20 Megnyitó: Erős Ferenc

16:20-17:40 PLENÁRIS ELŐADÁSOK 1.
Moderátor: Erős Ferenc

Bókay Antal: Rejtélyes történeteink: elfojtás, titok, fantom

Kovács András Bálint: A titok mint felejtés – Tudattalan elfojtás vagy tudatos 
felejtés Haneke Rejtély című fi lmjében 
 

17:40-18:00 Kávészünet

18:00-19:30 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 1. 

Regina
Moderátor: Erős Ferenc

Résztvevők: Groó Diána, Kelemen Kata, Pécsi-Pollner Katalin, Stark András

19:30-22:00 FOGADÁS 

Helyszín: Apolló Mozi | Apolló Játékpark
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V. MAGYAR PSZICHOANALITIKUS FILMKONFERENCIA

2014. november 21.             PÉNTEK DÉLELŐTT

16mm (Apolló Mozi) Super8 (Apolló Mozi) Lenau-Ház

9:00-11:00 SZEKCIÓ 1.
A Gonosz arcai

Moderátor: Kérchy Vera

Péter Orsolya Márta 
– Zana Ágnes: Titkos 
identitások egy 
populáris (?) műben: 
A Sátán megjelenítése
Luigi Magni Legyetek
jók, ha tudtok című
fi lmjében

Dobos Elvira: A vámpír 
árnyékai

Hódosy Annamária: 
Fantasy és kamasz-
szexualitás

SZEKCIÓ 2.
Viták, devianciák, kuriózumok a fi lm 
és a pszichoanalízis történetében
Moderátor: Bókay Antal

Friedrich Melinda: „A lélek titka 
– A pszichoanalízis mint kutatási 
módszer.” S. Bernfeld, A. J. Storfer és 
a fi lm-vita

Papp-Zipernovszky Orsolya: Az 
ábrázolt és az elbeszélt álom G. W. 
Pabst (1926) Egy lélek titkai című 
fi lmjében

Kőváry Zoltán: „Veszedelmes irodalmi 
huligán” – Lázadás, identitás és 
kreativitás kapcsolata Kovásznai 
György életében és fi lmművészetében

Hárs György Péter: James Douglas 
Morrison és a fi lm alkímiája
 

MŰHELY 1.

Stark András: 
Titkok és 
hazugságok
(Leigh, 1996)

11:00-11:20 Kávészünet

11:20-13:00 SZEKCIÓ 3.
A fi lm specifi kus 
formanyelvi és 
dramaturgiai eszközei
Moderátor: Tarnay 
László

Kérchy Vera: A fi lm 
rejtőzködő itt-és-mostja

Szekeres Csaba: 
Dilemma Teória – Az 
archetipikus értékek 
struktúraszervező ereje 
a fi lmes narratívában

Somogyi Gyula: Tim 
Burton Álmosvölgyének 
titkai
 

SZEKCIÓ 4.
Személyes és kollektív élmények 
fi lmes feldolgozása
Moderátor: Papp-Zipernovszky Orsolya

Grosch Nándor – Fecskó-Pirisi Edina 
– Klausz Péter – Bódis Krisztina: 
Személyes titkok megjelenítése 
gyermekfi lmekben

Kovács Petra: Emlékezet és identitás a 
fotográfi a és a fi lmművészet tükrében

Vass Éva: Az emlékezés terei – 
történelemi tabuk, titkok Ember Judit 
dokumentumfi lmjeiben

MŰHELY 2.

Moderátor: 
Lénárd Kata

Sipos András: 
Egy év – 
párhuzamos 
emlékezések

13:00-14:00 Ebédszünet
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PROGRAM

BMPK Super8 (Apolló Mozi) Lenau-Ház

14:00-15:45 KEREKASZTAL-
BESZÉLGETÉS 2.
Az „Ember-lépték”: 
Ember Judit 
életművéről

Moderátor: Stark András

Résztvevők: Horváth 
Judit, Surányi Vera, 
Szilágyi Erzsébet, 
Vass Éva

Helyszín: Pécs, 
Ferencesek utcája 8. 
(5 perc séta)!

SZEKCIÓ 5.
Titkolózó társadalmak és 
közösségek

Moderátor: Erős Ferenc

Faluhelyi Krisztián: Titkolódzó 
társadalmak

Turnacker Katalin: Transzgenerációs 
titok-átvitel: A nagy szépség

Császár Andrea Mária: Zónák 
titkai – A kortárs orosz fi lmek a 
pszichoanalitikus fi lmelméletek 
tükrében

Gabnai János: Kié a félelem, és kié 
a titok? – A falu című fi lm elemzése
 

MŰHELY 3.

Szekeres 
Csaba: 
Értékalapú 
történet-
fejlesztés – 
Az archetipális 
értékek 
működése a 
gyakorlatban

15:45-16:00 Kávészünet

16mm (Apolló Mozi) Super8 (Apolló Mozi)

16:00-17:30 MŰHELY-BESZÉLGETÉS
Marco Ferreri 
provokatív művészete – 
egy fi lmklub tanulságai

Moderátor: Stark András

Résztvevők: Gratz Márk, 
Joó Mária Nóra, László 
György, László Ágnes, 
Lázár Imre, Péter Orsolya 
Márta, Susánszky Éva, 
Túry Ferenc, Zana Ágnes

SZEKCIÓ 6.
Családi viszonyok pszichodinamikus 
megközelítése

Moderátor: Árkovits Amaryl

Ureczky Eszter: A konyha és a kloáka családi románca: 
szennyeződés és titok a Hotel Splendide című fi lmben

Samu János: Apa él, csak ti nem tudjátok

17:30-18:30 Szünet

Super8 (Apolló Mozi)

18:30-22:00 FILMVETÍTÉS és kerekasztal-beszélgetés 1.

ÍTÉLET MAGYARORSZÁGON (r. Hajdú Eszter, 2013)
Moderátor: Erős Ferenc

Résztvevők: Beck Zoltán, Bigazzi Sára, Fleck Zoltán, Hajdú Eszter, Lénárd Kata

2014. november 21.             PÉNTEK DÉLUTÁN
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V. MAGYAR PSZICHOANALITIKUS FILMKONFERENCIA

16mm (Apolló Mozi) Super8 (Apolló Mozi)

9:00-10:40 PLENÁRIS ELŐADÁSOK 2.

Moderátor: Dobos Elvira

Szombati Ágnes: Francis Ford Coppola Tetro 
című fi lmjén keresztül egy művészcsalád 
belső dinamikájának, generációs 
rivalizációs problematikájának bemutatása

Weiss János: A Vagy-vagy kerete

FILMVETÍTÉS 3.

ELTITKOLT ÉVEK 
(r. Takács Mária, 2010)

10:40-11:00 Kávészünet

11:00-13:00 SZEKCIÓ 7.
Szenvedély és intimitás fi lmes titkai

Moderátor: Kovács Petra

Hortobágyi Ágnes: A vágy titkos tárgyai Jan 
Švankmajer A gyönyör összeesküvői című 
fi lmjében

Samu-Koncsos Kinga: A tükör érintése mint 
a fantázia traumatikus megvalósulása David 
Cronenberg M. Butterfl y című fi lmjében

Tarnay László: Játszmák és játékterek a 
fi lmben

Erdélyi Ildikó – Fecskó-Pirisi Edina: A fi lmbe 
rejtett titok pszichodramatikus felfejtése

SZEKCIÓ 8.
Erosz és Thanatosz a fi lmvásznon

Moderátor: Borgos Anna

Takács Bálint: „Fényes nappal 
történt” – A titkot fürkésző tekintet 
Fehér György Szürkület című 
fi lmjében

Varga É. Júlia – Tényi 
Tamás: Almodóvar fi lmjeinek 
pszichoanalitikus megközelítése

Király Hajnal: Élve eltemetve – 
A melankólia reprezentációja a 
kortárs magyar fi lmekben

13:00-14:00 Ebédszünet

2014. november 22.             SZOMBAT

A5beliv.indd   6 2014.11.11.   13:04



7

PROGRAM

16mm (Apolló Mozi) Super8 (Apolló Mozi)

9:00-10:40 PLENÁRIS ELŐADÁSOK 2.

Moderátor: Dobos Elvira

Szombati Ágnes: Francis Ford Coppola Tetro 
című fi lmjén keresztül egy művészcsalád 
belső dinamikájának, generációs 
rivalizációs problematikájának bemutatása

Weiss János: A Vagy-vagy kerete

FILMVETÍTÉS 3.

ELTITKOLT ÉVEK 
(r. Takács Mária, 2010)

10:40-11:00 Kávészünet

11:00-13:00 SZEKCIÓ 7.
Szenvedély és intimitás fi lmes titkai

Moderátor: Kovács Petra

Hortobágyi Ágnes: A vágy titkos tárgyai Jan 
Švankmajer A gyönyör összeesküvői című 
fi lmjében

Samu-Koncsos Kinga: A tükör érintése mint 
a fantázia traumatikus megvalósulása David 
Cronenberg M. Butterfl y című fi lmjében

Tarnay László: Játszmák és játékterek a 
fi lmben

Erdélyi Ildikó – Fecskó-Pirisi Edina: A fi lmbe 
rejtett titok pszichodramatikus felfejtése

SZEKCIÓ 8.
Erosz és Thanatosz a fi lmvásznon

Moderátor: Borgos Anna

Takács Bálint: „Fényes nappal 
történt” – A titkot fürkésző tekintet 
Fehér György Szürkület című 
fi lmjében

Varga É. Júlia – Tényi 
Tamás: Almodóvar fi lmjeinek 
pszichoanalitikus megközelítése

Király Hajnal: Élve eltemetve – 
A melankólia reprezentációja a 
kortárs magyar fi lmekben

13:00-14:00 Ebédszünet

16mm (Apolló Mozi) Super8 (Apolló Mozi)

14:00-15:30 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 3.
Eltitkolt évek

Moderátor: Borgos Anna / Ritter Andrea

Résztvevők: Takács Mária, 
Schwarcz Gyöngyi és a fi lm szereplői

FILMVETÍTÉS és kerekasztal- 
beszélgetés 2.
ATTENTION! BLACK METAL!

Moderátor: Bókay Antal

Résztvevők: Dobos Elvira, Kovács 
Petra, Ruszák Miklós

15:30-15:50 Kávészünet

15:50-17:20 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 4.
Jancsó Miklós
Moderátor: Turnacker Katalin
Résztvevők: Kende János, Kérchy Vera, Szekfű András

17:20-18:00 KONFERENCIAZÁRÁS 
Zárszó: Bókay Antal és Erős Ferenc
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V. MAGYAR PSZICHOANALITIKUS FILMKONFERENCIA

PLENÁRIS ELÔADÁSOK

BÓKAY ANTAL

Rejtélyes történeteink: elfojtás, titok, fantom
A pszichoanalízis lényege szerint titok-tanulás, egy olyan önismeret, amely 

megsejt és kiolvas valamit, ami nincs itt, és mégis mindig itt hat, sorsot és 
karaktert teremt. Freud egy 1900-ban írt levélben öntudatos öniróniával emlék-
táblát kíván annak a helynek, ahol 1895. július 24-én megmutatkozott neki „az 
álmok titka”, és ahol ezzel megszületett a pszichoanalízis. A titok általánosabb 
fogalma mögött olyan alapszavak rejtőznek, mint a tudattalan meg az ezt lét-
rehozó elfojtás, ez a különös szelf-írás, mely ott van minden gesztusunkban, 
minden fi lmben, drámában. A titok ezen szintje még többé-kevésbé felfejthető, 
birtokba vehető. Vannak azonban olyan sors-események, traumák, emlékek, 
amelyek destruálják a megfejtés menetét és a titkos titok mélyeként, a halálösz-
tön torz pályáján kriptikus szavakon keresztül mutatkoznak meg. A fantom ilyen, 
a titkolt és a titok széthasított játéka. Nicolas Abraham Hamlet történetében, mi 
pedig a Hamlet fi lmekben és persze más fi lmes, vagy éppen irodalmi trauma-
üzenetekben fedezhetjük fel a titok e sűrű mélyét.

KOVÁCS ANDRÁS BÁLINT

A titok mint felejtés. Tudattalan elfojtás 
vagy tudatos felejtés Haneke Rejtély címû fi lmjében
Haneke fi lmje látszólag könnyedén értelmezhető a freudi traumatikus em-

lékekre vonatkozó elfojtás-elmélet alapján. A főszereplőnek egy gyermekkori 
bűne kerül felszínre, amelyet minden módon megpróbál eltüntetni és vissza-
nyomni a felejtés homályába. Ez nem sikerül neki, és mivel a viszonya nem 
változik negyven év után sem az akkori tettéhez, lényegében megismétli a bűnt, 
amely most már tragikus következményekkel is jár. A történetben a főszereplő 
anyja – akinek nem lehet bűntudata az eseménnyel kapcsolatban – viszont 
valóban teljesen elfelejtkezett erről az egykori eseményről. Az előadásban azt 
szeretném megmutatni, hogy a történet elemzéséhez az elfojtás fogalmára 
nincsen szükség, a történet megmagyarázható az explicit és implicit memória 
traumatikus eseményekkel kapcsolatos működése alapján. Megpróbálom alátá-
masztani azt a feltevésemet, hogy történelmi és társadalmi események kapcsán 
nem is értelmezhető a freudi elfojtás fogalma, csakis tudatos felejtésről vagy 
inkább torzító emlékezetről beszélhetünk.
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PLENÁRIS ELŐADÁSOK

SZOMBATI ÁGNES

Francis Ford Coppola Tetro címû fi lmjén keresztül 
egy mûvészcsalád belsô dinamikájának, 
generációs rivalizációs problematikájának 
bemutatása
Coppola ebben az önéletrajzi ihletésű fi lmjében nagy érzékenységgel áb-

rázolja a testvérek közötti, majd az ödipális alaphelyzetből származó apa–fi ú 
rivalizáció és titok generációs terheit és pusztító hatását. Az előadás Vincent 
Gallo páratlan alakításának felvillantásával szeretné bemutatni a pszichiátriai 
betegségbe vezető, majd onnan visszatérő összetett fi gurának a sorsát, mint 
ennek a dinamikának archetípusos alaphelyzetét.

WEISS JÁNOS

A Vagy-vagy kerete
...kedves olvasó, most miután végigrágtad magad a titok különböző for-

máin, tekints önmagadra, és ne csak abból a szempontból, hogy a titok leírása 
kimerítő-e, hanem abból a szempontból is, hogy mit mond mindez neked. Amit 
elmondtunk, azt emeld vissza önmagadba, vond be az életedbe. „Kérdezd meg 
önmagadat, kérdezd meg önmagadat azzal az ünnepélyes bizonytalansággal, 
ahogy ahhoz az emberhez fordulnál, akiről tudnád, hogy egyetlen szóval eldönt-
heti életed boldogságát.” (Kierkegaad: Vagy-vagy).
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V. MAGYAR PSZICHOANALITIKUS FILMKONFERENCIA

ELÔADÁSOK

CSÁSZÁR ANDREA MÁRIA

Zónák titkai – A kortárs orosz fi lmek 
a pszichoanalitikus fi lmelméletek tükrében
Andrej Tarkovszkij 1979-es Sztalker című fi lmjének Zónája önálló entitás-

ként él az orosz fi lmművészetben, jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
toposzként, központi elemként való szerepeltetése az orosz fi lmművészet szá-
mos alkotásában. Az előadás célja azonban nem Tarkovszkij és az ő általa meg-
jelenített Zóna bemutatása, hanem ennek szimbólumként való használatának 
elemzése a kortárs orosz fi lmekben, kiemelve a pszichoanalízis hatáskörébe 
tartozó vonásokat. A vizsgált fi lmek Zónái ugyanis az emberi vágyak kielégíté-
sén túlmenően, az elfeledett emlékeket is megtestesítik, gyakran titkokat tárnak 
fel. Az egyes Zónákba eljutó, ott élő, vagy csak eljutni szándékozó szereplőket 
vezérlő célok esetében az előadás feltárja milyen fi lmen belüli, és egyúttal azon 
kívüli okokra vezethetőek ezek vissza, ugyanakkor az egyéni és közösségi 
problémák szintjének megfogalmazásával, ütköztetésével vagy éppen szimbi-
ózisával a megalkotott Zónák heterogenitására és a szereplőkben lezajló lelki 
folyamatokra is rávilágít, mind az elbeszélés folyamatában, a dialógusokban, 
mind a képi megjelenítésben.
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DOBOS ELVIRA

A vámpír árnyékai
Előadásom fókuszában E. Elias Merhige A vámpír árnyéka című 2000-ben 

készült fi lmje áll, amely titokzatos története(ke)t mutat be. F. W. Murnau 1922-
es Nosferatu, eine Symphonie des Grauens című fi lmjének forgatását látjuk 
megelevenedni a képkockákon, s miközben a fi lmi narratíva folyamatosan a 
múltbeli eseményekre refl ektál, a fi lm „jelenében” is egy vámpírtörténet kellős 
közepén vagyunk. A fi lm szereplői erről persze mit sem sejtenek, hiszen a szá-
lakat a rendező és a vámpír titkos szövetsége mozgatja. Valójában azonban 
nem is csak két történetről van szó. Mindjárt ott egy harmadik, a forgatókönyv 
alapjául szolgáló Stoker-regény, illetve egy negyedik is, Dracula Orlok gróffá 
változásának története. A párhuzamos történeteket Dracula-Orlok-Max Schreck 
egymással összemosódó-azonosuló fi gurái kötik össze. De éppen ez az azo-
nosság a titok: hogy Drakula rejtőzik Orlok mögött, és hogy Orlok rejtőzik Max 
Schreck mögött. A személyiség negatív árnyékai vagy egy kitaszított lény me-
lankóliája? Előadásomban azt vizsgálom, hogy a komplex módon összefonódó 
történetszálak hogyan hatnak egymásra, s a csomópontjukban álló eltitkolt 
„személyazonosságú” karakter milyen aspektusai hangosodnak ki a rendező és 
a vámpír közös munkája, a fi lm készítése során, hiszen maga a fi lm az, aminek 
végül minden és mindenki alárendelődik.

ERDÉLYI ILDIKÓ, FECSKÓ-PIRISI EDINA

A fi lmbe rejtett titok pszichodramatikus felfejtése
Előadásunkban a Károli Gáspár Református Egyetem Interkulturális és 

Szociálpszichológiai Tanszékén folyó oktatómunkában kifejlesztett fi lmes 
dráma módszerünket mutatjuk be. A fi lmes dráma célja a nézői fi lmélmény 
pszichodramatikus feldolgozása a fi lmi narratívum réseit kitöltő közös fan-
táziamunkára alapozva (Erdélyi, 2010). Munkánk elméleti hátterét a néző 
viszontáttételi modellje (Fecskó, 2012) adja, amelyben a nézői élmény mint 
saját fi lmélmény határozódik meg: a néző lelki tartalmainak a fi lmre vetülése és 
a fi lm tartalmainak a nézőre vetülése egyaránt hangsúlyozódik. Először röviden 
ismertetjük a módszer keletkezésének történetét és specifi kumait, majd eset-
részleteket mutatunk be a Tudatlan tündérek (Özpetek, 2001) és a Zongoralecke 
(Campion, 1993) című fi lmalkotásokhoz kapcsolódó pszichodráma játékokból. 
Az esetrészleteket oktató munkánkból merítjük, amely során egyetemi hallgatók 
fi lmes dráma csoportjaiban a fi lmnézését követően a pszichodráma eszköztá-
rával megalkottuk a nézők személyes fi lmképeit. Tapasztalataink alapján a fi lm-
élmény dramatikus feldolgozása egyrészt fejleszti a csoporttagok önismeretét, 
másrészt elősegíti a fi lm különböző jelentésrétegeinek a felfejtését.
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FALUHELYI KRISZTIÁN

Nyilvánosság a szégyen és a bûn kultúráiban
A szégyen és a bűn kultúrájának összehasonlítása során tételezett egyik 

legfőbb különbség, hogy míg az előbbiben az egyén cselekedeteit és visel-
kedését a nyilvánosság tekintete kíséri, addig az utóbbiban az egyén a saját 
lelkiismeretével számol el. Ruth Benedict, e szembeállítás egyik első, részletes 
kifejtője Japán példáján keresztül mutatja be a szégyen kultúrájának működé-
sét, míg a nyugati társadalmakat a bűn kultúráiként könyveli el, ugyanakkor 
megjegyzi, ez utóbbiakban sem ismeretlen a szégyen érzete. S valóban: a 
Hullámtörés, a Dogville, s különösen A fehér szalag olyan társadalmakba nyújt 
betekintést, melyekben szigorú, merev előírások, viselkedés- és magatartás-
kódok szabályozzák a közösség életét, melyek megszegése a nyilvánosság 
intő tekintetét és az elkövető szégyenérzetét vonja maga után, éppen ezért 
tagjaik közül többen féltve őrzik azon titkaikat, melyek a nyilvánosság szemében 
problematikusnak bizonyulhatnak. De vajon mi a szerepe a szégyennek a bűn 
kultúrájában, melyben, mint Benedict írja, az nem integrálódik az erkölcstan 
rendszerébe? Sőt, nemcsak hogy nem integrálódik, de míg a bűn kultúrája a 
bűnösnek tekintett tett vagy cselekedet meggyónására, nyilvános megvallására 
bíztat, mely által az egyén megkönnyebbül, sőt, bűne is törlődhet, addig a szé-
gyen kultúrája éppen ellenkezőleg arra késztet, hogy az egyén eltitkolja azt, ami 
miatt szégyenkeznie kellene. Nem paradoxon-e tehát eleve a szégyen jelenléte 
a bűn kultúráiban, illetve azon kultúrákban, melyek kitüntetett fontosságot tu-
lajdonítanak a társadalmi nyilvánosság szerepének? S végül: miként változik a 
nyilvánosság működése azon társadalmakban, melyekben bizonyos tettek és 
cselekedetek miatt szégyenkezni kell?

FRIEDRICH MELINDA

„A lélek titka. A pszichoanalízis mint kutatási 
módszer.” S. Bernfeld, A. J. Storfer és a fi lm-vita
1925-ben, a fi lm-ügy kapcsán súlyos nézeteltérések léptek fel a bécsi és 

a berlini pszichoanalitikusok között. A Verlag akkori ügyvezető igazgatója, A. 
J. Storfer csatlakozott Siegfried Bernfeld vállalkozásához, aki rivális fi lmtervet 
készített Abraham és Sachs projektje ellenében. A Verlag 1925 augusztusá-
ban sajtóközleményt is kiadott, amelyben felelősséget vállal a produkcióért: a 
bécsi Verlag mint „az egész pszichoanalitikai mozgalom központi publikációs 
szerve” maga kívánt gondoskodni egy pszichoanalitikus fi lm gyártásáról, hogy 
ezáltal kiküszöbölje a félrevezető ábrázolás és a populizmus veszélyeit. A for-
gatókönyvet – a Storfer-vezette Verlag megbízásából – S. Bernfeld készítette a 
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freudi tanok autentikus ábrázolásának céljából. A bécsiek és a berliniek közötti 
nézeteltérések hátterében elsősorban tartalmi divergenciák álltak. Bernfeld 
terveiben a pszichoanalízis a megismerés módszereként jelenik meg, és nem 
mint pszichoterápia. A Verlag közleményében Storfer azt ígéri: a Verlag gondos-
kodni fog a lehető leggyorsabb megfi lmesítésről, s a megfi lmesítést maga fogja 
felügyelni. A bécsiek vállalkozásából végül semmi nem lett. Előadásomban a 
bécsi és a berlini analitikusok közötti konfl iktus hátterének feltárásával a bécsiek 
alulmaradásának okait és lehetséges következményeit szeretném felmutatni.

GABNAI JÁNOS

A tagadás hatalma: A falu címû fi lm elemzése
Az elemezni kívánt fi lm egy világtól elzárt közösség életét mutatja be. A 

közösséget két generáció alkotja. A szülők közös döntésük eredményeként 
választották az elszigetelt életformát, mert képtelenek voltak feldolgozni múlt-
beli veszteségeiket. Gyermekeik csak annyit tudnak, hogy a falut körülvevő 
erdőben olyan lények élnek, amelyektől félniük kell; és nem beszélhetnek ró-
luk, mert különben megjelennek. Az erdőn túl pedig egy olyan város található, 
amely bűnös. Az előadás elsősorban Török Mária és Ábrahám Miklós által 
továbbgondolt introjekció és inkorporáció fogalmait veszi alapul, szemléltetve 
a fi lm elemzése által azt az eltolódást, ami az előbbiről az utóbbira történik. Az 
introjekció hiányából fakadó űrt az inkorporáció hivatott betölteni, ami a szülők 
gyásszal szembeni tagadását jelenti. Ez a tagadás egy crypte-t képez, ami 
egyrészről materializálódik az összes családnál megtalálható és szem előtt lévő 
lezárt doboz formájában. Másrészről a crypte egyben a szülők szubjektumának 
topografi kus képződményévé is válik a fi lmben a falut körülölelő erdő alakjában, 
ahol azok a titokzatos lények élnek, akiket a szülők kreáltak, és öltenek magukra 
jelmezként, hogy a gyermekeiket félelemben tarthassák. Így megakadályozva 
a gyerekeket abban, hogy a városba menjenek; ami tulajdonképpen a szülők 
régi és elutasított életének, énjének és gyászának a tere. Az erdő mint crypte, a 
falu pedig mint a crypte és az inkorporáció kölcsönhatásának a helyszíne, egy 
település, aminek alapja a tagadás álságos nyugalma.
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GROSCH NÁNDOR, FECSKÓ-PIRISI EDINA, KLAUSZ PÉTER, BÓDIS KRISZTINA

Személyes titkok megjelenítése 
gyermekfi lmekben
Előadásunkban a Gyerekszem Közhasznú Művészeti Egyesületben végzett 

gyerekfi lmkészítő tevékenységünket mutatjuk be kiemelt tekintettel a fi lmalko-
tásokban megjelenített személyes titkok felfejtésére. A gyerekalkotóink által 
készített kisfi lmek hitelesen jelenítik meg a gyermekek élményvilágát, fejezik ki 
élettörténeti eseményeiket, sokszor önmaguk számára is rejtett pszichés konf-
liktusaikat, vágyaikat. Az elmúlt két évben készült gyerekfi lmek – Az erdei boksz, 
Angyalok és démonok – pszichobiográfi ái szempontú elemzéseivel (Schultz, 
2005) bemutatjuk, hogy a fi lmalkotás során miként valósul meg a személyes tit-
kokkal való fantáziamunka, jön létre a tudattalannal való fokozott kommunikáció 
(Freud, 1986, 2001), hogyan dolgozódnak fel a rejtett élmények és teremtődik 
újra a szelf egyensúlya (Kohut, 2001, 2007).

HÁRS GYÖRGY PÉTER

James Douglas Morrison és a fi lm alkímiája
James Douglasről, vagy ahogyan többen ismerik Jim Morrisonról (1943–

1971) kevesen tudják – és még kevesebben tulajdonítanak jelentőséget annak 
a ténynek –, hogy nemcsak dalszövegeiben volt kritikus a kultúrával szemben, 
hanem meghatározhatatlan műfajú írásaiban is kifejtette a személyisége ál-
tal hordozott és kihordott kultúrkritikát.   Ezeknek a német romantika, Nietz-
sche, Rimbaud, Baudelaire, Freud és Ferenczi hatásairól árulkodó, jobb híján 
kultúrkritikai töredékeknek nevezhető írásoknak a középpontjában a fi lm áll 
– mint korunk szellemiségének allegóriája. Morrison a UCLA-n végzett fi lmes 
szakon egyidőben Francis Ford Coppolával a Golden Age-ként emlegetett kor-
szakban. Ő maga is több fi lmet készített. Morrison úgy gondolkodik a fi lmről, 
ahogyan az alkimista a világról. Ha fi lmet néz, „időszakos világként” látja azt. A 
fi lmnézés és –létrehozás számára a világnézet szintjére emelkedik. Ez az alkimis-
ta vagy fi lmes világnézet „erotikus tudományként” írható le, mert az alkímia és 
a fi lm egyaránt képes bármely egyedi létezőt egy másikkal kapcsolatba hozni, 
belőlük további(aka)t előállítani, és ezzel mintegy igazolni a dolgok egymással 
összefüggő, nem-izolált voltát. Az alkimistát és a fi lmest éppúgy Erosz hajtja 
munkája közben, mint ahogyan a dolgok egymásbaalakulásra való hajlamát is 
Erosz irányítja. Mert az alkimista és a fi lmes lelke egyaránt az anima mundi egye-
di megjelenése, és a lélek számára bármely belső tárgy (ember), esemény épp-
úgy prima materia, mint ahogyan az anima mundi minden külső tárgyat prima 
matériaként kezel. Morrison elméleteit vizsgafi lmjének elemzésével illusztrálom.
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HÓDOSY ANNAMÁRIA

Fantasy és kamasz-szexualitás
Általános tendencia, hogy a korábban embertelen szörnyként ábrázolt fi ktív, 

mitikus fi gurák (vámpír, farkasember, zombi) a horrorból a fantasy műfajába 
kerülnek át, és rokonszenves szereplőkké vagy egyenesen hőssé válnak. Bár 
számtalan tényező hozzájárul ehhez a változáshoz (pl. a műfajok hibridizálódá-
sa, a posztmodern tolerancia igénye és tapasztalata), ezúttal egyetlen össze-
függésre koncentrálok. Míg a horror hatásának egyik legfontosabb összetevőjét 
Clover és Creed óta a (nőiségtől való) szexuális félelmekben keresik, a műfaj 
közönsége viszont egyre fi atalabb (a nemek megoszlása szempontjából pedig 
kiegyensúlyozottabb, mint korábban), várható, hogy a szexuális problematika 
a tinédzser szexualitás és fantázia körébe tolódjon át, ami viszont a forma-
nyelvet is átalakítja. Természetesen a kamasz szexualitás területe korábban 
sem volt lakatlan: Bettelheim elképzelésében éppen ez a mesék legfőbb rejtett 
„üzenete”, így nem is különösebben meglepő, hogy éppen a mesékkel számos 
szempontból genetikus összefüggésben álló fantasyben ölt vizuális formát. 
Előadásomban Az Operaház fantomja és a Pán Péter modern feldolgozásainak 
a korábbiaknál sokkal nyilvánvalóbb szexuális tematikáját vetem össze olyan 
motívumokkal, amelyek a horror-motívumokat felsorakoztató szuperproduk-
ciókban látszólag nem a szexualitással kapcsolatosak vagy nem ilyen módon 
kapcsolatosak vele, ám egy összehasonlító szimbólumelemzés során mégis az 
említett tendencia megnyilvánulásaként értelmezhetőek.

HORTOBÁGYI ÁGNES

A vágy titkos tárgyai Jan Svankmajer 
A gyönyör összeesküvôi címû fi lmjében
A cseh új hullám nemzedékéhez tartozó Švankmajer vegyes technikával 

létrehozott fi lmjének szereplőit egy olyan kapcsolatrendszer köti össze, me-
lyeknek maguk sincsenek tudatában. A perverzióikkal és fétiseikkel egymástól 
elválaszthatatlan, ugyanakkor elidegenült szereplők gyönyörei szinte metoni-
mikus viszonyban, láncra fűzve jelennek meg egymás mellett, a vágy a jelölők 
kapcsolatának, érintkezésének játékában találja meg kifejeződésének útját. 
Švankmajer a szürrealizmus eszközével a vágy eltitkolt tárgyainak cserealapú 
rendszerét mutatja be, melynek képmások által elidegenített megvalósulásai 
társadalomkritikai hangot kapnak. A szereplők személyiségét helyettesítő ero-
tikus fétisek az egymással megalkotott viszonyrendszerben kapnak jelentést, 
melyek elemzéséhez a lacani szubjektumfelfogás elméleti kerete adhat támaszt.
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KÉRCHY VERA

A fi lm rejtôzködô itt-és-mostja
Előadásomban a fi lm mediális jellegzetességeit vizsgálva annak a Jelen-

létélménynek eredek a nyomába, ami a fi lmben mindig rejtve marad, illetőleg 
csak nyom formájában, anamorfi kus rápillantások (mellépillantások) által válik 
láthatóvá. Metz-et követve, aki „a voyeur és az exchibicionista elvétett találko-
zására” intermediális vizsgálódásokon keresztül világít rá, a fi lmet a színházzal 
viszonyba állítva igyekszem a fi lmes jelenidő állandó eltoltságára, áthelyezett-
ségére (displacement) rámutatni. Míg a színházban a közös térbeli és időbeli 
élmény miatt lehetséges például a színész néző felé irányuló kiszólása, addig a 
kamerába nézés (ami Bazin példájában egylényegű a civil arcot felvillantó tévés 
bakizással) csupán a fi lmes alak „természetellenes magányosságát” (Bazin) 
leplezi le. Olyan példákat veszek alapul, melyekben a fi lm megkísérli alkal-
mazni a színházi Verfremdungseffektet, de elvéti azt ezzel adva ízelítőt a fi lmes 
Jelenlét sajátos köztes státuszáról – Sweet movie (1974), Furcsa játék (1997), 
Rejtély (2005), Maconi gyermek (1993), Salaam cinema (1995), Az öldöklő angyal 
(1962). A problémát jelelméleti szempontból vizsgálva ezek az intermediális 
mellélövések, sikertelen performatívumok (Austin) a Valós dimenzióját (Lacan), 
a jel performatív töltetét (de Man), a fi lmes „állítás” aktuális jelentését (Bódy), a 
reprezentáció aktuális képét (Deleuze) hivatottak megsejtetni.

KIRÁLY HAJNAL

Élve eltemetve: A melankólia reprezentációja 
a kortárs magyar fi lmekben
Az elmúlt bő évtizedben a kortárs magyar fi lm védjegyévé vált a nagyon 

hosszú beállítás. Ennek a Tarr Béla fi lmjei által paradigmatikusan képviselt, a 
fi atalabb generáció (Fliegauf, Mundruczó, Janisch, Kocsis) által is követett stí-
lusjegynek gyakori velejárója az állóképszerű elkeretezés, amelynek fotografi kus 
vagy festői volta a jelentés új dimenzióit nyitja meg a néző-értelmező számára. 
A kortárs fi lmes szakirodalom (lásd például Raymond Bellour, Susan Felleman, 
Angela Dalle Vacche, Belén Vidal írásait) egyre több fi gyelmet szentel a mozgás-
mozdulatlanság fi lmbeli dialektikájának értelmezésére, egyetértve abban, hogy 
e festői illetve fotografi kus kompozíciók a narráció által elrejtett jelentéseket, 
a kimondhatatlant fejezik ki. Előadásomban az egyik legnagyobb misztérium, 
a halál festői reprezentációját vizsgálom kortárs magyar fi lmekben, amelyek a 
pszichológiai leírások által „aszimbóliának”, azaz az (ön)kifejezés képtelensé-
gének is nevezett melankólia, halálvágy „szépség általi szublimációját” kísérlik 
meg. Az általam elemzett fi lmek – A torinói ló, Dealer, Delta, Johanna, illetve Pál 
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Adrienn – Holbein és Mantegna Halott Krisztusát idéző képei a pótolhatatlan 
veszteség és halálvágy, illetve a melankólikus „élve eltemetettség” fi gurális 
koncentrációi. Julia Kristevának a melankólia és művészet viszonyát fejtege-
tő könyve alapján lehetővé válik e képeknek a Deleuze, Lyotard és David N. 
Rodowick által is leírt fi guráció illetve fi gurális kontextusában való értelmezése: 
a narrációt szimbolizáló, vagy attól teljesen elkülönülő entitásokként, a „jelentés 
másikaként.”

KOVÁCS PETRA

Emlékezet és identitás a fotográfi a 
és a fi lmmûvészet tükrében
Raoul Ruiz 1977-ben készült Colloque de Chiens [Kutyák dialógusa] című 

kisfi lmjében a titok mindenki számára nyilvánvaló, de senki sem beszél róla. A 
fi lm fényképekből kirakott montázs, a képek őrzik a múlt rejtélyeit, az emlék-
daraboknak pedig a narrátor mesélése ad értelmet. A múlt képeit néhol élőkép 
szakítja meg, így keveredik a múlt a jelennel, a valóság a fi kcióval, közben pedig 
a befogadó és a mű közötti időbeli és érzelmi távolság folyamatosan változik. 
Mit ad hozzá a fotográfi a a mozgóképhez? Hogyan mesél a fénykép, miben 
mond többet és mást a múltról?

„A fénykép egy titokról készült titok. Minél többet mutat, annál kevesebbet 
árul el” írja Diane Arbus. A fotográfi a különleges perspektívát nyújt az identitás 
és emlékezet kapcsolatának megértéséhez: a fénykép helyreállítja a folytonos-
ságot a múlt és jelen között, kapcsolatot biztosít az ősökkel, kitölti az emlékezet 
réseit. Fotózni pedig annyit jelent, mint részesévé válni a múlandóságnak, a 
változékonyságnak, hiszen minden kimerevített kép az idő és tér egy kihasított, 
elkülönített szelete (Susan Sontag). A fénykép felaprózza a valóságot, a múlt 
eseményei összefüggéstelen anekdotákká válnak. A fotós önkényesen válogat 
a valóság darabjai között, így a befogadó feladata, hogy a képek mögötti űrt 
tartalommal töltse fel, és koherens történetet formáljon a részletekből. A fény-
kép a valóság leutánzása, kicsiny mása, így a fényképet hitelesnek, igaznak 
tekintjük. Mi a fénykép objektív és narratív igazsága?

Célom, hogy egy rövidfi lm segítségével vizsgáljam meg a fotográfi a és a 
pszichoanalízis határterületét. Elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy a fény-
kép mit ad hozzá identitásunkhoz és emlékezetünk dinamikájához, és hogy a 
kimerevített kép a mozgóképpel összehasonlítva milyen narratív mintákat kínál 
számunkra.
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KŐVÁRY ZOLTÁN

„Veszedelmes irodalmi huligán” – 
Lázadás, identitás és kreativitás kapcsolata 
Kovásznai György életében és fi lmmûvészetében
Kovásznai György (1934–1983) festő, animációs rendező és író különleges 

alakja a II. világháború utáni magyar művészetnek, aki mint fi lmes elsősorban 
1979-es Habfürdő című alkotása révén ismert. A Habfürdő Mélyi József szerint 
olyan „magányos csúcs” a hetvenes évek magyar fi lmjei között, „amely csak 
hosszú idő elteltével bontakoztatja ki különleges értékeit.” Kovásznai életén 
végig vonul a lázadás a tekintély és a konvenciók ellen, ami mind művészi kí-
sérleteiben, mind magatartásában markánsan megnyilvánul. A Képzőművészeti 
Főiskoláról festészetének botrányossága miatt 1957-ben kirúgják, az „Orvos” 
fedőnevű ügynök pedig 1959-es jelentésében „veszedelmes irodalmi huligán”-
ként jellemezte, „aki az irodalom alá rendelve a politikát destruktív módon ír és 
viselkedik”. Albert Camus szerint a lázadás „a valódi alkotásban fejeződik be 
és marad fenn örökké”. Milyen személyes élettörténeti és fi lozófi ai forrásokból 
táplálkozott Kovásznai lázadása, amely kreativitása és egyben művészi iden-
titása lényegi részéhez tartozott? Az előadásban a művész animációs munkáit 
illetve a róla fellelhető első és harmadik személyű dokumentumokat alapul véve 
a pszichobiográfi a módszereit alkalmazva keresem a választ erre a kérdésre.

PAPP-ZIPERNOVSZKY ORSOLYA

Az ábrázolt és az elbeszélt álom G. W. Pabst 
Egy lélek titkai címû fi lmjében
A pszichoanalízis történetének első csúcspontját fémjelzi egy egész estés 

játékfi lm bemutatása 1926-ban az analitikus technikáról G. W. Pabst rendezé-
sében. Ennek a fi lmművészet és a pszichoanalitikus mozgalom történetében 
betöltött jelentőségét 2006-ban elemeztem az I. MPF konferencián. Most a fi lm 
álomjelenetét veszem górcső alá, amit több oldalról is támadtak a korabeli és a 
későbbi kritikusok, értelmezők is. Egyfelől hossza miatt (a másfél órás fi lmben 
16 perc), másfelől ismétlése miatt (pl. Reichmayr, 1990): először a hős álmaként 
jelenik meg, majd a terápiában elbeszélt álomként. Elemzésem fókusza a két 
álomjelenet összehasonlítása; a hiányzó képek és a terápiás folyamatban (re)
konstruált forma ugyanis a képek verbalizálhatóságának elméleti és gyakorlati 
kérdését is érinti, és ennek különbségeit a fi lmművészetben és a pszichoanalí-
zisben (lásd Heath, 1999).
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PÉTER ORSOLYA MÁRTA, ZANA ÁGNES

Titkos identitások egy populáris (?) mûben: 
A Sátán megjelenítése Luigi Magni Legyetek jók, 
ha tudtok (State buoni se potete) címû fi lmjében
Luigi Magni 1983-ban készült, Legyetek jók, ha tudtok című fi lmje Magyar-

országon is ismert és népszerű, érthető okokból. Az alkotók Neri Szent Fülöp 
életét mesélik el fi nom humorral és sok érzelemmel, a gyermekszereplők bájo-
san huncutak, a komikus és tragikus történeti elemek aránya kiegyensúlyozott, 
a dalbetétek kellemesen fülbemászóak. Ha azonban alaposabb elemzés alá 
vetjük az első pillantásra igényes „bulvárfi lm” kategóriájába sorolható alkotást, 
elgondolkodtató és jelentéstartalmakban igen gazdag részleteket fedezhetünk 
fel benne – elsősorban akkor, ha a Szent Fülöpöt rendszeresen megkísértő 
Sátán különböző inkarnációit helyezzük fókuszba. A történet szerint az évek 
során a Gonosz más és más „áltest”-ben próbálja meg letéríteni a derék szentet 
és védenceit a jó útról, ennek során pedig hol gyönyörű fi atal lány, hol sánta 
üstfoltozó, hol pedig seprűkötő öregasszony alakját ölti magára. A fi lm egyik 
kulcsjelenete Cadigia dala (Canzone di Cadigia), amelyben a csábítás/meg-
kísértés és halál/a lélek eltávozásának metaforikus ábrázolása jelenik meg, a 
halál és az erotika gondolatkörének késő középkori jelenségére „refl ektálva”. 
Az előadók bemutatják ezeket a sajátos, titkos identitásokat, és megpróbálják 
rétegenként felfejteni azt a sokrétű szimbólumrendszert, amely a Sátán minden 
egyes manifesztációjához kapcsolódik.
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SAMU JÁNOS

Apa él, csak ti nem tudjátok
Nicolas Winding Refn 2012-es Drive (Gázt!) című fi lmjének széleskörű kö-

zönségsikere és kritikai recepciója után a csak elvétve méltányolt, nagyobbára 
elutasított és művészi kudarcnak tartott legújabb munkája is (Only God Forgives 
/Csak Isten bocsáthat meg) mintha provokálná a pszichoanalitikus ihletésű 
megközelítést. Az első fi lm már címével (ha eltekintünk a kevéssé sikerült ma-
gyar fordítástól persze) a pszichoanalízis alapfogalmai felé irányítja számos kri-
tikusát, utóbbi pedig témáját és formai-vizuális megoldásait tekintve tenné, bár 
az olvasatok túlnyomó többsége a narratív kötőanyag gyengeségétől elbátor-
talanodva elmulasztja kidolgozni, sőt egyáltalán megfontolni ezt a lehetőséget.

Az alkotók által mesének minősített, bravúrosan stilizált képvilágú alkotás 
Bangkokban játszódik, a nyugati kultúrkör számára radikálisan idegen miliőben, 
amely a város thai nevének (Krung Thep Maha Nakhon, azaz az angyalok, a 
halhatatlanok, az istenek fővárosa) értelmében szinte transzcendens távolságra 
tesz szert. A nagyobbára antagonistákat mozgató (a fi lmnek gyakorlatilag nincs 
protagonistája), a bosszúdrámák kliséit dekonstruáló fabula az atyai (szimboli-
kus) autoritás hatókörén kívülre sodródott emigráns, alvilági fi úk alakját a fallikus 
(és ezt a pozíciót a hisztéria felé kimozdító) anyával való interakció zónájába 
helyezi, amelyet paradox módon a meggyilkolt és a Név formájában visszatérő 
apa irányít, szankcionál. Ez a visszatérő hatalom nem az ödipális incesztust 
megakadályozó obszcén ősatya, aki a jouissance preszimbolikus birtoklója 
(volt), hanem egy olyan instancia, amely az élvezet törvénye fölött áll, aki nem 
ismeri a jouissance rendjét, attól teljesen független, ezért tiltása totális tiltás.

A fi lm cselekménye, a halott/meggyilkolt alvilági apa a Totem és tabu ősaty-
jának visszatérését valószínűsítené a különösen kegyetlen, de mindig kimért, a 
„bosszú angyalaként” emlegetett Chang felügyelő alakja kapcsán, akinek (omni)
potenciája így az általa betöltött szimbolikus térhez kötődne, és természetesen 
nem személyéhez, de az opus provokativitása éppen abban rejlik, hogy egy 
eltérő (visszatérő) apaképet rajzol meg mégis. Érvelésem értelmében nem csu-
pán mesével, hanem tanmesével, azon belül lacani tanmesével állunk szemben.
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SAMU-KONCSOS KINGA

A tükör érintése mint a fantázia traumatikus 
megvalósulása David Cronenberg M. Butterfl y 
címû fi lmjében
Az M. Butterfl y fabulája szerelmi történet, amelyben a férfi  meghódítja, majd 

elveszíti a nőt mint fenséges idegent: először akkor, amikor a francia diplomata 
René újszülött gyermekét és törékeny színésznő szerelmét hátrahagyva a hatva-
nas évek Kínájából visszatér Franciaországba. Másodszor pedig akkor, amikor 
a férfi  melankóliájának véget vetve asszonya felkeresi őt, és egészen addig 
boldogan élnek, mígnem kémkedésért perbe fogják őket, és a nőről kiderül, 
hogy a kínai titkosszolgálat ügynöke, továbbá, hogy férfi . E második veszteség 
súlyosabbnak bizonyul az elsőnél, és René a börtönben önmagát Pillangókis-
asszonynak sminkelve öngyilkos lesz: tükörszilánkkal sebzi halálra magát.

A két veszteség különbségére fókuszáló megközelítésben Song Liling alak-
jára mint René fantáziastruktúrájának központi elemére tekintünk; a lacani 
mimikri és objet (a) fogalmának elemzésével arra szeretnék rámutatni, hogy 
a levetkőzés megtagadása, a színésznő titokzatosságnak, szégyenlősségnek 
álcázott rejtőzködése tartja életben a vágyat, melynek során a kínai férfi  nem 
nőt játszik, hanem az igazit játssza, aki áttündököl a halandó emberi lényen: 
éppen a leplet kell eljátszania, a csábító eltakartságot, amely az önmagánál 
többet rejti, ígéri. A lacani értelemben vett falloszt tehát, amely azonban csak 
rejtetten működhet, s amelynek lelepleződése (René vágyának beteljesedése) 
a jelölő-szubjektum szimbolikus dezintegrációját jelenti.
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SOMOGYI GYULA

Tim Burton Álmosvölgyének titkai
Tim Burton 1999-es Álmosvölgy című fi lmje tézisem szerint egy gótikus-

ödipális fi lmnarratívába oltja be Washington Irving Az Álmosvölgy legendája 
című elbeszélését. A fi lm kezdetén a vallástanárból detektívvé változó Ichabod 
Crane fennen hirdeti a ráció és a logika mindenhatóságát, azonban enge-
detlensége miatt szembe kerül az Apa Törvényével, s mintegy büntetésként 
száműzetik a történet gótikus világába. Az Álmosvölgybe érkezve a főszereplő 
racionális világmagyarázata hamar fellazul és a történet utat enged a fantasz-
tikum, a horror és a trauma tereinek. Crane detektívnek több egymásra boruló 
szirmot kell felbontania ahhoz, hogy eljuthasson a valódi titkokig: maga mögött 
kell hagynia a ráció őt gúzsba kötő világát, a bibliai alapú magyarázatokat, végül 
pedig a misztikus-mágikus megoldásban kell feloldania saját életének traumá-
ját, rábukkannia az őseredeti bűnre (az Apa Törvényének perverzitására), és a 
szerződéseken alapuló örökösödés rendjét felforgatni, a vérvonalakat kiirtani 
készülő nő(iség) titkaira és szándékára. Burton narratívája így semlegesíti a 
nőiség fenyegető voltát, és visszaállítja az Apa Törvényét egy olyan történet 
elmondásával, amely egy hangsúlyosan férfi elvű fi lmtörténeti hagyományba 
ágyazza be saját magát.
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SZEKERES CSABA

Dilemma teória – Az archetipális értékek 
struktúraszervezô ereje a fi lmes narratívában
»Nincsenek jellemek, csupán „csapdába esett szabadságok”, és a kiút 

módja az ember értéke.« (Sartre)
A teória mögött rejlő vizsgálat célja, hogy feltárja a történetmesélésnek a 

játékfi lmek narratológiáját működtető, az archetípusok szintjénél mélyebben 
húzódó ún. archetipális értékek jelenlétét. Az előadást előkészítő kutatás hipo-
tézise, hogy a történetmesélés során felbukkanó archetípusok valójában egy 
mélyebb rétegekben mozgó, nehezen meghatározható értékrend szurrogátu-
mai, amelyek jól megfeleltethető módon jutnak kifejezésre a cselekvési, tárgyi, 
szókészleti, etc. kultúra jelenségszintű attribútumaiban. További kiterjesztése 
a hipotézisnek, hogy az archetipális értékek működésének és dinamikájának 
kiteljesedése – főként az archetipális monomítoszokban – kettős dilemmapont 
pozíciót vesznek föl, amelyben archetipális értékoppozíciók eredményezik a 
döntéskényszert. (Innen az elnevezés: Dilemma Teória.) A teória alapvető ku-
tatási bázisát azon fi lmek jelentették (műfaji megkötöttségek nélkül), amelyek 
a közönség és a szakma számára mérhető módon egyaránt elismertek. Ennek 
okán az IMD top 250 listájának fi lmjei, valamint az európai, ázsiai és amerikai 
fi lmakadémiák által díjazott fi lmek analízise (cca. 400 fi lm) szolgált mintavéte-
lül. Az előadás során a legmarkánsabb jegyeket felmutató fi lmek vonatkozó 
részletei fogják demonstrálni a teória működését (többek között: Ponyvaregény 
(1994), Ember a magasban (2008), Isten veled, ágyasom! (1993), etc.).
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TAKÁCS BÁLINT

„Fényes nappal történt” – A titkot fürkészô tekintet 
Fehér György Szürkület címû fi lmjében
A Das Versprechen (Ígéret) Friedrich Dürenmatt 1958-as novellája, mely egy 

fi lmes forgatókönyv átdolgozása (Es geschah am hellichten Tag – Fényes nap-
pal történt). Talán többen látták a 2001-ben Sean Penn által rendezett misztikus 
thrillert Jack Nicholson főszereplésével (The Pledge, 2001). Viszonylag kevesen 
ismerik azonban a magyar fi lmes feldolgozást, Fehér György Szürkület című 
fi lmjét (1990). Dürenmatt eredeti novellája a detektívregény kritikájaként szüle-
tett, a megszokott narratívákat felbontja. Fehér György fi mje szintén szokatlan, 
a történet nyugtalanító, a fi lmnyelv újszerű (ám Tarr Béla későbbi, nagy sikerű 
fi lmjeit kedvelők számára ismerős lehet). Végül is mi történt valójában? Milyen 
titkok, kimondatlan motivációk húzódnak a háttérben, hogyan csúszott lassan 
szürkületbe a nappal világossága?

Előadásomban klasszikus pszichoanalízis, a tárgykapcsolat-elméletek mű-
vészetpszichológiai vonatkozásai és a lacani fi lmelmélet fogalmi hálójával tö-
rekszem felfejteni a fi lm hatásmechanizmusának és mondanivalójának rejtett 
dimenzióit.

TARNAY LÁSZLÓ

Játszmák és játékterek a fi lmben
Az előadás az utóbbi években készült néhány fi lm segítségével (Rozsda 

és csont, 2013; Képzelt szerelmek, 2011; Vágy, 2011; Hiteles másolat, 2010; 
Attenberg, 2010; Lie with Me, 2010, A világ közepe, 2001) a férfi –nő kapcsolat 
szerkezetében a pszichológiai játszmák és köztes játékterek működését vizs-
gálja elsősorban Eric Berne és Donald Winnicott művei alapján. Azt a hipoté-
zist igyekszik alátámasztani, mely szerint az intimitás és a játék fogalmai nem 
állíthatók szembe egymással; sokkal inkább arról lehet szó, hogy az intimitás 
egy köztes játéktérként adódik, ahol a szereplők egy szeparációs paradoxont 
játszanak el vagy játszanak újra, melynek során egyszerre olvadnak össze és 
különülnek el egymástól. Sheldon Bach e paradoxonból eredezteti a perverziót 
és a szűlő–gyermek önmagát szabályozó rituális játékát. Mindkét esetben a 
fantázia bukkan fel, az „szervezi a játék aktusát”, mely a testcsere aktusától a 
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szimbolikus szinten megjelenő művészeten át az egyoldalúan kinyilvánított és 
erőszakosan kiváltott enactmentig, a perverzió játékáig terjedhet. A fi lm a társ-
művészetekhez képest teljesebben és mélyebben képes ábrázolni e játékokat 
egyszerűen azért, mert a közös vagy köztes játéktér lényegénél fogva vizuálisan 
és taktilis módon jön létre, még akkor is, ha ebben nagy szerepe van a fi guratív 
nyelvhasználatnak. Az előadás azt a kérdést veti fel, hogy mennyiben tekint-
hetők az e fi lmekben megfi gyelhető játékok önterápiának, a lehetséges vagy 
valós traumák „közös” feldolgozásának. Másképpen mondva, az intimitásban 
megjelenő Másik „munkájának”, „betörésének”. Eszerint a művészet, a fi lmet 
is beleértve, nem valamilyen tárgyként, létezőként adott, hanem folyamatos 
történés, illetve megtörténés; nem pusztán dialógus, hanem egy „átmeneti” 
játéktér ’eseménye’, mely a befogadó és a mű/szereplő között játszódik (újra).

TURNACKER KATALIN

Transzgenerációs titok-átvitel: A nagy szépség
2013-ban a cannes-i fi lmfesztivál zajos bemutatója óta Paolo Sorrentino 

A nagy szépség (La grande belezza) című fi lmjét meglepődés, bűvölet és el-
ismerés kísérte. Az olasz rendező „aktualizált” mozgó-képi Fellini-patafrázist 
készített. A nagy előd legjelentősebb fi lmjeinek (Az édes élet, 8 és fél, Fellini-
Róma) narratív-fi lmesztétikai jellemzői közül kiemelte azt (még ha ellentmondá-
sosnak is tűnik), ami a Fellini-életmű magját képezi, nevezetesen a szüzsében 
elbujtatott, megmutathatatlan jelenséget. Első megjelenése óta (lásd Az édes 
élet záró szekvenciáját) ez képezi Fellini összes művének mélyebb szintjét, 
amit elsősorban a vizuális kifejezés mikéntje alapján (és persze narrációhoz és 
zenei frázisokhoz kötötten) lehet érzékelni. E titok a pszichoanalízis színterein, 
elméleteiben a transzgenerációs fantom leírásával kapcsolódik össze. Kutatá-
sok érvelnek amellett, hogy a titkos lelki tartalmak örökölhetők, nem kötődnek 
kizárólag egyéni élettapasztalathoz, családi traumához, hanem kultúrák konf-
liktusaiból, felszínre nem kerülő tartalmaiból is eredhetnek. Előadásomban arra 
keresem a választ, hogy Sorrentino „nagy szépsége” értelmezhető-e eme titok 
mint fi lmművészeti (Fellini) örökség, mint a kulturális tudattalan része és egyfajta 
„kísértő” fantom újbóli kifejezése.
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URECZKY ESZTER

A konyha és a kloáka családi románca: 
szennyezôdés és titok 
a Hotel Splendide címû fi lmben
A Hotel Splendide (Gross, 2000) egy világtól elvágott, zord szigeten találha-

tó elhagyatott szállodában játszódik, melyet a néhai Dame Blanche alapított, s 
a családi vállalkozást gyerekei viszik tovább. Míg a gyógyfürdőként is szolgáló 
intézmény Delicatessent idéző pokoli konyhája főleg hínárból és angolnából 
készült ételeket szolgál fel az alig néhány, idős vendégnek, az épület fűtéséről 
a rendszeres beöntéseknek köszönhetően mindig teli szennycsatornák tartalma 
gondoskodik, amelyben ráadásul az anya is elhamvasztatta magát. A fi lm az 
excentrikus angol karakterekkel teli társadalmi szatíra és a lélektani realizmus 
különös keverékét képviseli a kortárs brit független fi lm komor vígjátékai között, 
mely bohózatszerű és szürreális elemekkel alkotja meg a hotelt uraló gótikus 
abszurditás összhatását. A fi lm valódi főszereplője tehát maga a szálloda épü-
lete (emiatt is hasonlították már A ragyogáshoz, bár legközelebbi intertextusa az 
azonos című 1932-es változat), melynek nyomasztó monstrozitása és mauzóle-
umszerű időtlensége önmagába zárt univerzumként működik, ahol az evés, az 
emésztés, a csatornarendszer és az ürülék testi metaforáin keresztül egy család 
elszigeteltségének és romlásának történetét követhetjük nyomon. Az altesti és –
világi regiszter központisága, a hotel folyamatos bomlása értelmezhető a család 
erkölcsi romlásának, a (csatorna)rendszerbe (el)fojtott agresszió metaforájaként 
is: „Most pedig megölöm a tortádat!” – kiáltja fi vére a szakácsnak, mielőtt a 
szennyfűtésű kazánba dobja a süteményt. Az előadás a hotel tere és a lakók 
testei közötti kölcsönhatásra összpontosítva értelmezi a család titkait, ahol a 
szenny, a test és a ház egymásra vetülő jelentései a megállíthatatlan pszichés 
bomlás szimbólumaiként jelennek meg, melynek eredője a halott, mégis a ház-
ba szublimálódott zsarnoki anyafi gura. A földalatti terek esztétikumát Michel de 
Certeau térszemiotikai fogalmainak segítségével értelmezem, a szennyeződés 
antropológiai vetületeit Mary Douglas margó-fogalma által közelítem meg („a 
mocsok gondolata magában rejti a rendszer létét”); valamint alkalmazom Julia 
Kristeva abjekt-elméletét és Claude Lévi-Strauss nyers/főtt/rothadt dichotómi-
áját is mint a kultúra-natúra határát kijelölő fogalmakat.
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ELŐADÁSOK

VARGA É. JÚLIA, TÉNYI TAMÁS

Almodóvar fi lmjeinek pszichoanalitikus 
megközelítése
Pedro Almodóvar karaktereinek szexuális hajlamai szinte mindig kívül állnak 

azokon a határvonalakon, melyeket a társadalom konvencionálisan megrajzol 
a szexualitás és a nemiség fogalomkörében. Szereplőinek ábrázolásakor arra 
törekszik, hogy a közönség azonosulni tudjon azokkal eltérő szexuális viselke-
désük ellenére is. Történeteit több szálon sajátos költőiséggel kapcsolja össze, 
melyeket egy központi motívum tart össze: a titok. Raymond Murray hívja fel a 
fi gyelmet Almodóvar homoszexuális érzékenységére, mely véleménye szerint 
abból a készségből származik, hogy a rendező a nemet és a szexualitást nem 
szükségszerűen az anatómiai adottságok által meghatározottként értelmezi. Ez 
egy ún. hermafrodikus pozíciót jelent, ahol a maszkulin és feminin jegyek szer-
teágazása jelenik meg. Míg Jungnál az ilyen értelemben vett hermafroditizmus 
egy hosszú pszichológiai fejlődés eredménye, addig Almodóvar munkáiban ez 
egy adott állandó nézőpontként kerül ábrázolásra. Jung és Murray alapján a 
homoszexuális érzékenység olyan adottságként értelmezhető, melyet a her-
mafrodita archetípusának mozgósítása határoz meg. Így Almodóvar egyaránt 
otthonosan bánik a feminin és maszkulin pszichológiai jellemzőkkel és képes 
érzékeltetni velünk, hogy számára megtalálható a férfi ben a nő és a nőben a férfi  
(Wyly, 1999). A spanyol rendező az alkotásain keresztül való kapcsolatteremtés 
céljából olyan szélsőséges elemeket is ábrázol fi lmjeiben, mint a perverzió. Az 
elmúlt évtizedekben a szelf-pszichológia elterjedésével a perverziót a pszicho-
analízisben inkább a kapcsolatok egy különleges formájaként defi niálják, szem-
ben a tradicionális freudi felfogással. A rendező egyik legjelentősebb érdeme, 
hogy fi lmjeiben a perverziót közelebb hozza a nézőhöz, megszüntetve ezzel a 
társadalom által kiépített falakat (Almodóvar & Yanof, 2005). Almodóvar mindig 
emlékezteti közönségét – minket – arra, hogy karakterei a bennük rejlő sötétség 
és titkok ellenére/vagy épp ezért, sokban hasonlítanak ránk. Az előadásban a 
pszichoanalitikus elméletek ismertetetésén túl, részleteket villantunk fel egy 
befogadás-lélektani vizsgálatból is, mely során a rendező fi lmjeinek részleteit 
pszichiátriai betegekkel közösen  értelmeztük, ezzel igyekezve gazdagítani a 
spanyol művész alkotásainak interpretációs lehetőségeit.
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VASS ÉVA

Az emlékezés terei – történelemi tabuk, titkok 
Ember Judit dokumentumfi lmjeiben
A Kádár-korszakban közel negyven éven keresztül bizonyos történelmi 

eseményekről (pl.: ’56-os forradalom, Nagy Imre per, Pócspetri) nem lehetett 
nyilvánosan beszélni, tabuként kezelték ezeket a megtörtént momentumokat: 
„el kellett felejteni” mindent, ami egy kicsit is kínos volt az akkori hatalomra 
nézve. Az egyéni emlékezet így nem tudott kollektív történelmi emlékezetté 
formálódni. A dokumentumfi lm mint történelmi forrás miként segítheti a kollektív 
emlékezést?

Az emlékek az idő előrehaladtával összezsugorodnak, a tudatalattinkba 
süllyednek, elfojtódnak és olykor-olykor visszatérnek. Ember Judit, aki egész 
alkotói karrierje alatt vállaltan „betiltandó” fi lmeket forgatott, szembeszállt a 
magyar történelem kollektív amnéziájával. Filmjeiben mélyinterjús kutatásai 
révén folyamatosan történelmi tabukat, titkokat, a magyar történelem homályos 
foltjait rekonstruálta. „Szóval én nagyon tudtam, hogy nekem van egy mondani-
valóm, amit el akarok mondani” – mondta Ember Judit. Dokumentumfi lmjeiben 
„emlékezőbeszélgetések” zajlanak: több személyes igazság létezik, él együtt; a 
fi lmekben megjelenő egymásmellettiségük segít az összetett emberi jelenségek 
megértésében. Narratív rekonstrukciókat látunk – személyes visszaemlékezé-
seken keresztül kibomló narratív rekonstrukciókat: a szereplőkről festett kép 
azáltal válik artikuláltabbá, hogy beszéd mellett a valódi akciókra is hangsúlyt 
fektet (melyeket a forgatásokon maga provokál), és így a személyes története-
ken keresztül rekonstruálja a Történelmet.
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MÛHELYEK

SIPOS ANDRÁS

Egy év – párhuzamos emlékezések
Dokumentumfi lm (2012–14, 70 perc), melyben 12 akkor nyolc esztendős fi ú 

(egykori osztálytársaim) beszélik el saját élményeiket az 1944. március 19-től 
kezdődő egy esztendőről. A fi lm kapcsán szólni lehet az okozott traumáról, az 
emlékezet sajátos működéséről és a téma kibeszéletlenségéről. A fi lmvetítés 
utáni beszélgetést Lénárd Kata moderálja.

STARK ANDRÁS

Titkok és hazugságok (Leigh, 1996)
„Életünk titkok és hazugságok sorozata, szenvedünk, s mégsem vagyunk 

képesek egymással megosztani a szenvedésünket.” – fakad ki Maurice, a fi lm 
egyik főhőse. Mike Leigh fi lmjének idézetei segítségével beszélgetünk a sze-
retetről, a megértésről, az egymásra találásról, az eltékozolt életről, jóvátehető 
bűnökről, a titkok elszigetelő, mérgező hatásáról, a transzgenerációs öröksé-
gek, a családi élet sokszor fájdalmas érzelmi gazdagságáról.
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SZEKERES CSABA

Értékalapú történetfejlesztés – 
Az archetipális értékek mûködése a gyakorlatban
Vajon mi a különbség a történet és a történetmesélés között? Miért okoz 

gondot, vitát, újraértelmezést egy bennünk élő történet elmesélése? Feltéte-
lezhető-e lineáris regresszió történeteink építőelemei és a befogadói attitűdnek 
való megfelelés között, és ha igen, ez puszta szervilitás lenne? Netán okkal és 
joggal készítette legutóbbi fi lmjét Jean-Luc Godard ezzel a címmel: Adieu au 
langage? A workshop során alkalom nyílik, hogy az ún. Dilemma Teória mód-
szerét használva, Christopher Vogler, John Truby, James V. Hart struktúrakép-
leteit alapul véve történetet építsünk. A műhelymunka vállalása, hogy két órán 
belül egy komplex történet archetipális építőelemeit beazonosítjuk, értékszinten 
megfogalmazzuk, és megalkotjuk azt a modellképletet, amely átélhetően leírja 
a történet központi ívét. Választ keresünk továbbá arra a kérdésre, hogy a tör-
ténetmesélés tudomány, ihletett pillanatok összessége, kreativitás vagy kitartó 
munka? Ezen túlmenően pedig igyekszünk meghúzni azokat a határokat, ame-
lyek a fenti felsorolás elemeit élesen elválasztják egymástól. A záró szakaszban 
arra keresünk – korántsem megnyugtató – választ, hogy férjünk, feleségünk 
vagy gyermekünk egy fárasztó nap végén, ha megkérdezzük tőle, mi történt 
veled, miért is válaszolja kurtán-furcsán azt: Semmi.
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Attention! Black Metal!
Moderátor: Bókay Antal
Résztvevők: Dobos Elvira, Kovács Petra, Ruszák Miklós

Az Attention! Black Metal! című dokumentumfi lm a szimfonikus, melodikus 
és még sok más jelzővel illetett, az eredeti gyökerektől többé vagy kevésbé 
eltávolodó „poszt” black metalt vizsgálja. A fi lm arra törekszik, hogy ezt az igen 
szerteágazó és vitatott zenei stílust a szokásos, hozzá tapadt előítéletek és vé-
lekedések mögé pillantva mutassa be. Igyekszik felszínre hozni és megmutatni 
a stílus értékeit, de sok olyan sztereotípiát, negatív előítéletet is, amely a black 
metalt és képviselőit érinti. Arra ugyanis, aki a stílus bármelyik változatát ked-
veli, általában úgy tekintenek, mintha valamilyen furcsa, megmagyarázhatatlan 
betegségben szenvedne, vagy egyszerűen lázadónak tartják, aki idővel majd 
bizonyára kinövi ezt a kellemetlen szokást. Ennek ellenére valószínűleg egyetlen 
más könnyűzenei stílus köré sem épült olyan mély ideológia vagy „fi lozófi a”, 
mint a black metal köré. A fi lmben szót kapnak nemzetközileg ismert és hazai 
művészek, szakemberek, a stílus kedvelői és nem kedvelői is.

A műhely első felében a fi lm vetítésére kerül sor, majd ezt követően a fi lm-
élményből kiindulva jó alkalom adódik a szelf elnyomott, titkos tartalmakkal 
teli „sötét” oldala művészi kifejezésének lehetőségeiről való beszélgetésre. A 
résztvevők számára a fi lm egyrészről ismeretterjesztő jelleggel is bír, másrész-
ről a black metal jelenség műhelyen kibontakozó pszichoanalitikusan orientált 
elemzése egyfajta esettanulmányként funkcionálhat a titok-téma művészet- il-
letve társadalom-lélektani megközelítésének.
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Eltitkolt évek – leszbikus nôk a Kádár-korszak 
és a rendszerváltás idôszakában
Moderátor: Borgos Anna / Ritter Andrea
Résztvevők: Takács Mária (rendező), Schwarcz Gyöngyi 
(riporter, etnográfus) és a fi lm szereplői

A leszbikusság társadalomtörténete meglehetősen láthatatlan és nehezen 
feltérképezhető, különösen Kelet-Európában. A Labrisz Leszbikus Egyesület 
öt évvel ezelőtt indult „oral herstory” projektjének keretében középkorú és idő-
sebb leszbikus nőket szólaltatott meg szexuális identitásukról, párkapcsolatról, 
magán- és közéleti kapcsolódásokról. A projektből Eltitkolt évek címmel 2009-
ben dokumentumfi lm, 2011-ben interjúkötet készült. A személyes narratívák 
sajátos perspektívából láttatják a Kádár-korszak és a rendszerváltás időszakát, 
a rejtőzködést, az informális, fél-nyilvános közösségi terek működését, majd az 
identitás vállalásának lehetőségeit, a reprezentációk változását. A megszólaló 
nők eltérő társadalmi hátterük következtében más-más módon élték meg von-
zalmaik felismerését, és eltérő megküzdési stratégiákat alkalmaztak identitásuk 
elrejtésére vagy lehetséges megőrzésére, különféle (szexuális, szakmai, adott 
esetben vallásos vagy anyai) identitásaik összeegyeztetésére vagy épp elvá-
lasztására, de a rejtőzködés élménye mindannyiuknál megjelenik. Ritter And-
reával közösen szervezett műhelyünkben a fi lm által felvetett pszichológiai és 
társadalmi kérdésekről beszélgetünk a résztvevőkkel, valamint a közönséggel.

A teljes fi lm megtekinthető: http://fi lm.indavideo.hu/video/f_eltitkolt_evek 
A fi lm honlapja: www.eltitkoltevek.hu
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Az „Ember-lépték”: 
Kerekasztal Ember Judit életmûvérôl
Moderátor: Stark András
Résztvevők: Horváth Judit, Surányi Vera, Szilágyi Erzsébet, Vass Éva

„Minden történetben benne voltam én is, mert csak akkor akartam csinálni 
egy fi lmet, ha így vagy úgy rólam is szólt.”

Ember Judit kibeszéletlen történelmi és társadalmi kérdéseket, tabukat, 
titkokat feszegetett munkáiban. Alkotásai az emlékezés dokumentumai; az 
emlékezés – felejtés – újraemlékezés folyamatát analizálják. Alkotásaiban pont 
ezt helyezi előtérbe, miközben szereplőivel együtt, bennünket is emlékezni tanít.

A Tantörténet, Fagyöngyök, Pócspetri és Ne vígy minket kísértésbe című 
fi lmek kapcsán – melyekből csütörtökön délután részleteket vetítünk –, a kerek-
asztal résztvevőivel többek között arról beszélgetünk, hogy hogyan is konstruá-
lódik a Történelem a személyes visszaemlékezések, „emlékezőbeszélgetések” 
tükrében.

Ítélet Magyarországon
Moderátor: Erős Ferenc
Résztvevők: Beck Zoltán, Bigazzi Sára, Fleck Zoltán, Hajdú Eszter, 
Lénárd Kata

A vád szerint az elkövetők rasszista indíttatásból hajtották végre cselekmé-
nyeiket, ami 2008–2009-ben öt felnőtt és egy roma kisgyermek halálát okozta. 
Az Ítélet Magyarországon című dokumentumfi lm a támadássorozat vádlottjai 
ellen folytatott büntetőpert kíséri végig, „egyetlen tárgyalóterem falain belül 
játszódik több, mint másfél órán keresztül, mégis izgalmasabb, mint egy ame-
rikai akcióthriller, és megrázóbb, mint egy európai művészfi lm… Témája csak 
látszólag a puszta per – rajta keresztül az ország egyik legégetőbb társadalmi 
problémájáról beszél.” (Kovács Bálint, origo.hu). „Döbbenetes és példanélküli, 
amit a stáb végigcsinált. Kétezer óra anyagból készült a két órás fi lm, ami lát-
lelet a rendőrségről, bíróságról, ügyvédekről és ügyészekről, a vádlottakról és 
a vádlókról és az ártatlan áldozatokról, családjaikról. Rengeteg titok bújik meg 
ebben a fantasztikus moziban.” (Böjte József, fi lmrendező)

A kerekasztal-beszélgetésen az alkotók jelenlétében a büntetőper lefolyását 
és hátterét, a társadalmi és egyéni traumák fi lmbeli tükröződését vitatjuk meg 
a szociálpszichológia, a pszichoterápia, a jogelmélet és a joggyakorlat szem-
pontjából.

A5beliv.indd   33 2014.11.11.   13:04



34

V. MAGYAR PSZICHOANALITIKUS FILMKONFERENCIA

Jancsó Miklós
Moderátor: Turnacker Katalin
Résztvevők: Kende János, Kérchy Vera, Szekfű András

Hernádi Gyula, író és barát Jancsó Miklósról írt könyvének elején ez olvas-
ható: „szinte minden nap csodálkozva állapítom meg magamban újra és újra, 
mennyire kimeríthetetlenek személyiséged dimenziói. A cselekvési stratégiák 
gazdagsága, a megfontolt bölcsesség mélysége, a már-már gyerekes humor 
színes fordulatai, a kiegyenlítődés, az egyensúlyt kereső fi atalos fi gyelem, a 
problémamegoldó gondolkodás bátorsága mind olyan tulajdonságok, melyek-
nek együttes jelenléte egyetlen emberben meglehetősen ritka dolog.”

Ez év elején eltávozott a magyar fi lmművészet e kiemelkedő alkotója, amely 
veszteség sokoldalú személyiségének és sokrétű fi lmjeinek felidézésére sarkall. 
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a személyes találkozások, beszélgetések, 
forgatások élményeiből, tapasztalataiból kiindulva gondolkodnak el Jancsó 
Miklós fi lmjeiről, a magyar fi lmművészetben betöltött szerepéről. A hátrahagyott 
életmű terjedelmének, kvalitásának, összetettségének az egyórás időtartam mi-
att mélyebb feltárására e helyütt nem kerülhet sor. A beszélgetőpartnerek azon-
ban kísérletet tesznek a rendkívüli alkotói portré felvázolására, az oeuvre főbb 
kérdéseinek felvetésére, a rendkívüli fi lmtörténeti pozíció egyértelműsítésére.

Marco Ferreri provokatív mûvészete – 
egy fi lmklub tanulságai
Moderátor: Stark András
Résztvevők: Gratz Márk, Joó Mária Nóra, László György, László Ágnes, 
Lázár Imre, Péter Orsolya Márta, Susánszky Éva, Túry Ferenc, Zana Ágnes

2011-ben fi lmklubot kezdtünk a jeles olasz rendező művészetének jegyé-
ben. Az ötletet a rendezőnek az emberi testtel és az evéssel kapcsolatos fi lmjei 
adták. Gyakorlatilag a teljes életművet megnéztük. Ebben központi témaként 
mutatkozott meg a fentieken túl az elidegenedés, a posztmodern(izálódó) tár-
sadalmi háttér, a férfi –nő kapcsolat. A műhely során fi lmrészletekkel illusztrálva 
kíséreljük meg a rendezői pályaív megrajzolását.
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KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK

Regina
Moderátor: Erős Ferenc
Résztvevők: Groó Diána, Kelemen Kata, Pécsi-Pollner Katalin, 
Stark András

Regina Jonasról, a világ első rabbinőjéről mindössze egyetlen fotó, néhány 
visszaemlékezés és levelezés maradt fenn. Berlin szegénynegyedében született 
egy szegény ortodox zsidó handlé lányaként. Regina minden álma az volt, hogy 
rabbi lehessen, azonban a zsidó vallás törvényei szerint, nő nem lehet rabbi. 
Az egyetlen fotóból kiindulva közel 50 órányi archív és egészen ritka amatőr 
felvételek segítségével a fi lm szinte játékfi lmszerűen rekonstruálja a rendkívül 
bátor és különleges nő feledésbe merült küzdelmes és megindító életútját, és 
kelti egyben életre a korabeli Berlin mindennapjait. A kerekasztal-beszélgeté-
sen a rendező jelenlétében vallási, történelmi és gender-elméleti szempontból 
világítjuk meg Regina Jonas életútjának hátterét és tanulságait.
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FILMVETÍTÉSEK

REGINA
2013, 63 perc
Rendező: Groó Diána

MÁTÉ-PASSIÓ
Eredeti cím: „Részletek J. S. Bach Máté Passio.... ból”
1965, 25 perc
Rendező: Czigány Tamás (1928–2014)

Az idén elhunyt rendező műve 1966-ban az oberhauseni fesztiválon külön-
díjat nyert, 1967-ben Oscar-díjra nominálták. A kisfi lm bemutatásával a magyar 
holokauszt 70. évfordulójáról is megemlékezünk.

Részletek EMBER JUDIT fi lmjeibôl
2014, 110 perc 
Vass Éva összeállítása

ÍTÉLET MAGYARORSZÁGON
2013, 108 perc
Rendező: Hajdú Eszter

EGY ÉV
2012–2014, 70 perc
Rendező: Sipos András

ELTITKOLT ÉVEK
2010, 29 perc
Rendező: Takács Mária

ATTENTION! BLACK METAL!
2010, 105 perc
Rendező: Ruszák Miklós és Dobos Elvira
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Az V. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia 
az Imágó Egyesület, az Imago International, 

a PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola Elméleti pszichoanalízis programja 
és a Pannónia Pszichiátriai Egyesület főszervezésében jött létre.

Támogatók:
Doktoranduszok Országos Szövetsége
PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola

Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság
Servier Hungária Kft.

Végeken Egészséglélektani Alapítvány

Médiatámogatók:
Apertúra

Imágó Budapest
Magyar Coachszemle

Pszichoterápia
PécsMa

Köszönetnyilvánítás: 

Varga Gabriella
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