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Az Imágó Budapest, és annak elõdje, a Thalassa az elmúlt évek során rendszeresen
jelentkezett olyan tematikus számokkal, amelyek a kultúra kortárs jelenségeit
állították középpontba. Ilyen volt A vizuális mûvészetek és a pszichoanalízis
(2004/3), a Pszichoanalízis és filmmûvészet (2010/1) címû szám, illetve a Bókay
Antal tiszteletére készült különszám (2011/1). Ezek a számok fontos állomásait
képezték a pszichoanalízis és kultúra közötti dialógus hazai megélénkülésének.
Kultúra és pszichoanalízis párbeszéde azonban más sokkal korábban elkezdõdött:
Freud mûvészetrõl, alkotásról, a kultúra és a társadalom viszonyáról, illetve a
kultúra és a szelf kapcsolatáról szóló írásai mind a mai napig a pszichoanalitikus
elmélet belsõ fejlõdésének integráns részét képezik.

Míg Freud fõleg a „magas kultúra” alkotásaiból merített ihletett, feltûnõ, hogy
a pszichoanalízis elméleti keretében gondolkozó késõbbi szerzõk (például a  frank-
furti iskola) egyre érzékenyebbé váltak a  tömegkultúra jelenségeire. A hetvenes
évek pszichoanalitikus filmelmélete a filmnek látens jelentéseket tulajdonított, és
ezen rétegek feltárására törekedett, annak megértése céljából, hogy miként hat a
nézõre a mozihelyzet és a mozifilm által közvetített társadalmi ideológia, hogy
hogyan jeleníti meg a szubjektum önmagát és társadalmi tapasztalatát a film-
vásznon. Az errõl való gondolkodást alapvetõen meghatározták a „tükörstádium”
és a „tekintet” lacani fogalmai. Úgy tûnik, hogy a szubjektum, a társadalom és a
kultúra kapcsolatára vonatkozóan hasonló kérdések válnak újra meg újra
aktuálissá. Változik viszont a technológiai apparátus, az a technikai felület,
amelyen keresztül az egyén a kulturális folyamatokkal kapcsolatba lép. Walter
Benjamin A mûalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában (1936) vagy Jean-
Louis Baudry A filmi apparátus ideológiai hatásai (1970) címû írásához köthetõ az
az elgondolás, hogy a befogadói szubjektum konceptualizálásához a kultúrát
mediatizáló közeg technikai, logikai és mentális sajátosságainak vizsgálatából kell
kiindulni. Jelen számunk két tanulmánya – Tarnay László és Dragon Zoltán írása
– rávilágít arra, hogy az új média megjelenésével a szubjektum pozíciója alapvetõ
átstrukturálódáson megy keresztül. Úgy tûnik, hogy a kortárs médiakörnyezet
közegében formálódó befogadói szubjektum leírásához szükségessé válik a
klasszikus mozgóképre és mozira írt befogadói elméletek újragondolása.

Tarnay László tanulmánya áttekintést ad arról, hogy az új média befogadás-
módja miben különbözik a klasszikus mozgóképes nézõi befogadástól. A lacani
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hasadásesemény középpontba állításával a szerzõ úgy vélekedik, hogy az akcióra és
interakcióra építõ új médiumok felszámolják a pszichoanalitikus filmelmélet több
alapvetõ gondolatát:  a nézõ kettõs azonosulási folyamatát, a Másik kérdését, és
alapvetõen az Én traumamentes vágymegvalósítását szolgálják. 

Dragon Zoltán írása arra világít rá, hogy a mobil technológiák fejlõdése szük-
ségessé teszi a nézõiség kiterjesztett vizsgálatát. A szerzõ egy olyan kiterjesztett
nézõi fogalom felépítésére törekszik, amely alkalmas a fizikai térben mozgó nézõ, a
fizikai határokkal nem rendelkezõ mozi, és a diegetikus terébõl kilépõ, földrajzi
pontokhoz kapcsolódó mozgókép jelenségeinek koherens magyarázatára. 

Kiss Boglárka, Gyõri Zsolt és Varga Zoltán írásai a populáris kultúra fontos
képzõdményeit és komplex mûködéseit értelmezik. Kiss Boglárka  – az abjekció és
kiborg-identitás fogalmain keresztül  –  rávilágít arra, hogy Lady Gaga klippjei,
dalai, performatív gesztusai hogyan adnak lehetõséget az elutasított közegek,
rétegek és tartalmak kulturális integrációjára, illetve a kultúrát szervezõ fogalmi
dichotómiák (férfi-nõ, gép-test) dekonstruálására. 

Varga Zoltán tanulmánya arra mutat rá, hogy milyen filmes és pszichológiai
kapcsolódási pontok révén kötõdik a pszichothriller populáris mûfaja a pszicho-
analízishez. Gyõri Zsolt a populáris irodalom egyik fontos alkotását, a Ragyogás
címû Stephen King-regényt és annak Stanley Kubrick által vászonra vitt filmes
adaptációját  hasonítja össze, többek között Deleuze és Guattari „sima és bordázott
tér” fogalmaira támaszkodva. 

Az Archívum rovatban a nemrég elhunyt Hidas György önéletrajzi írásának
néhány részletét, valamint – Lengyel András bevezetésével – Ferenczi Sándor 1910-
ben írt, azóta feledésbe merült cikkét közöljük.

Az Imágó Budapest jelen számának összeállítása során a mediális kultúra
rendkívül variábilis jelenségeire érzékenyen reflektáló tanulmányokat gyûjtöttünk
egybe. Minden elméleti paradigmát kihívások elé állít az, amikor az aktuális
társadalmi és kulturális változásokat igyekszik értelmezni. A jelen összeállítás így
arról is számot ad, hogy mekkora magyarázó erõvel bírnak a pszichoanalízis bevett
fogalmai a kultúra – régi és új – médiaközegeiben. 

2012, november 30.
Bálint Katalin
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1 Fontos leszögezni, hogy a kukkoló nézõi pozíció nem azonos a Crary, Silverman és
mások által hivatkozott reneszánsz nézõ kívülállására. Ez utóbbi optikai értelemben foglal
el kiváltságosan egyedi és egyszeri pozíciót. A nézõpont a látógúla értelmében a látvány legi-
timációja vagy modern értelemben ontológiai realizmusának záloga. A kukkoló nézõ lát-
ványa nem feltétlenül ilyen. Egy kulcslyukból szemlélt jelenet nem szükségképpen perspekti-
vikus és realisztikus. A kukkolás elsõsorban informatív és egzisztenciális jellegû, s a belõle
fakadó örömérzet vélhetõen a rejtõzködés erõs evolúciós értelemben szelektív elõnyös-
ségébõl eredeztethetõ. Éppen ezért nem korlátozódik a vizuális észlelésre, hanem lehet
auditív (vö. valaki kihallgat valakit vagy valakiket), szag alapú (vö. árulkodó illat) , sõt
történhet tapintással is (pl. a zsebtolvajlás esetében).

1. Az új médiumok és a nézés új keretei

A dolgozat célja, hogy felvázolja azt a változást, mely az ún. új médiumok
(világháló, videojátékok, Youtube, digitális televízió, valóságshow-k, tehetség-
kutató mûsorok stb.) megjelenésével következik be napjaink vizuális gyakorla-
tában. A fõ gondolat, amelyet itt igazolni igyekszünk, a következõ. Nagyjából
azt mondhatjuk, hogy eleddig a pszichoanalízis – Lacan tükörstádiumára és
Metz szemiotikai alapállására hivatkozva – a mozgókép esetében a nézõ kettõs,
elsõdleges és másodlagos azonosulását tételezte a befogadás során, elsõdlegesen
a kamerával (transzcendentális szubjektum), másodlagosan pedig a szereplõvel.
Habár e kettõs azonosulás finomítására, sõt aláaknázására többen is tettek
kísérletet, a legismertebb talán Silverman (1999), a kamera és a szem, illetve a
tekintet és a nézés különbsége egyáltalában nem összeférhetetlen a kettõs azo-
nosulással. Sõt, e két különbség elengedhetetlen ahhoz, hogy a mozgóképi befo-
gadás során egyáltalában beszélhessünk az azonosulás lehetõségérõl.
Gondoljunk csak a fenti modell egyik leggyakoribb megnyilvánulási formájára,
a kukkolásra, idegen szóval a voyeurségre. A kamera ilyetén „rejtõzködõ” értel-
mezése azon alapszik, hogy léteznek helyzetek, amikor a nézõi szubjektum átha-
tolhatatlan a Másik számára, azaz nincs benne a látványban, hanem éppen ellen-
kezõleg, a látványt kisajátító tekintet pozíciójába helyezõdik át.1 Ha a kamera a
tekintet jelölõje, ahogyan a pszichoanalitikus filmkritika kezeli, a voyeursége
olyan episztemikus kiváltságot kínál a nézõi szubjektum számára, melyet nagy-

Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 4: 5–24

TANULMÁNYOK

Azonosulás, hasadásesemény és az új médiumok

Tarnay László
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on nehezen lehetne elutasítani. A voyeur kamera megszemélyesíti a nézõi szub-
jektumot. Az azonosulások játéka feltételezi, hogy a kamera nem egyszerûen egy
eszköz az ember kezében, hanem „egy diszkurzív rendben elhelyezkedõ episz-
temológiai alakként és kulturális szokások elrendezésében álló tárgyként” is
meghatározható. (Crary 1990 [1999. Idézi Silverman 1996 [1999, 22]). Azon-
ban nézetünk szerint az új médiumok gyökeresen átalakítják a (mozgó)kép befo-
gadásának (fogyasztásának) elõzõekben leírt gyakorlatát. Az egyik legfontosabb
változás a tekintet-képernyõ-nézõi szubjektum viszonyrendszerben következik
be, mely az azonosulások játékát teszi lehetõvé. A jelen dolgozatban mégsem e
viszonyrendszer pszichoanalitikus vagy feminista módosulásait kívánjuk górcsõ
alá venni, hanem a francia fenomenológia és a pszichoanalízis egyik keresztezõ-
désének, a hasadáseseménynek szegõdünk a nyomába. Tesszük ezt azért, mert
úgy véljük, hogy a lacani és a fenomenológiai szubjektumelemzések élesen
szembeállíthatók az új médiumok által kiváltott nézõi vagy felhasználói azono-
sulási formákkal, melyek elsõsorban a szubjektív vagy megszemélyesített kame-
ra általánosításából adódnak. E formák nem jellemezhetõk a tekintet és a nézés
szétválasztásával, mint ahogyan az is kérdéses, hogy vonatkoztatható-e rájuk a
szimbolikus, valós és imaginárius szintjeinek lacani különbsége. A hasadás-
esemény középpontba állításával amellett érvelünk, hogy az új médiumok fel-
számolják az azonosulás-problematikán belül a Másik kérdését. A Másik tekin-
tete szinte semmiféle szerepet nem játszik, a hangsúly döntõen az Én felé
tolódik, következésképpen az azonosulás mint olyan elveszti etikai töltetét. Az
új médiumok alapvetõen az Én trauma mentes vágymegvalósítását szolgálják.

1.1 Leselkedés vs. interaktivitás 

Az új médiumok befogadásának megváltozását alapvetõen két tényezõ felerõsö-
dése okozza. Egyrészt megváltoznak a mozgókép nézésének körülményei.
Közismert, hogy a pszichoanalízis mozgóképi alkalmazásának egyik hagyomá-
nyosan meghatározó pillére, a voyeurizmus, a leselkedés gyönyörszerzõ szerepe.
Az elsötétített moziteremben másokkal együtt „cinkosan” figyeltük a hatalmas
vásznon a szereplõk intim jeleneteit, s rettegtük a láthatatlan gyilkos szuszogását.
Manapság azonban azt az érzést, hogy bepillanthatunk mások magánéletébe,
nem a hagyományos játékfilm szolgáltatja, hanem az internet, a Skype, Facebook
és más hasonló közösségi oldalak. A nézés „otthonossága” jelentõsen átalakítja a
filmnézés évszázados hagyományát, melyet a leselkedéshez volt szokás hasonlí-
tani. Persze teljesen nem számolja fel, hiszen a filmkép kompozicionális elemei,
a keretezés, az apertúra (keret a keretben), a szubjektív kameraszög stb. továbbra
is hordozhatja a filmi reprezentáció és a kukkolás hasonlóságát. Ugyanakkor
észre kell venni, hogy a közösségi oldal népszerûsége lassan kiiktatja a privát és
publikus szféra különbségét. A határ, hogy egy felhasználó mennyit mutat meg
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2 Vö. Wolgang Welsch megjegyzésével, mely szerint „a mindennapi valóság a médiumok
realitásán belül jelenik meg, ami a mindennapi valóságra gyakorolt ellenhatással jár.
Innentõl kezdve nem választható szét tisztán a mindennapi és a mediális valóság.”. (Welsch,
1996 [1999, 64.]).

3 Flusser, 1988, 10. Idézi Ieven (2003). Saját fordításom.

saját intim szférájából egyre inkább kitolódik, ami végképp kihúzhatja a talajt a
leselkedés alól.

Másrészt a digitális mozgóképpel szemben egyre erõsödõ igény, hogy helyt
adjon a nézõi aktivitásnak, pontosabban az interaktivitásnak. Ez nem csupán a
számítógépes játékokra vonatkozik, hanem a mozgóképnek szinte minden for-
májára a világhálón való „kóborlástól” a digitálisan letölthetõ sorozatokig. Ma
már a valóságshow-k és a sorozatok is igyekeznek figyelembe venni a nézõ
kívánságait, bizonyos keretek között a nézõ ezekben a médiumokban is játé-
kossá, sõt szerzõvé válhat, elõírhat és tilthat cselekvési stratégiákat a szereplõk
számára, kiiktathatja vagy akár újraélesztheti õket. A nézõnek nem egyszerûen
az a csábító, hogy bepillanthat a játékosok intim szférájába, hanem hogy azok
azt és akkor teszik, amit és amikor õ kívánja.

Persze a kép interaktív befogadása nem újkeletû, hanem a kép rituális-kul-
tikus funkciójából származtatható. A neo- és paleolitikum barlangfestményei
vagy a Gorgók pajzsra festett képe harci eszközként mûködött, amellyel az
ember a körülötte lévõ világot befolyásolni (vadászni és kõvé dermeszteni)
kívánta. Walter Benjamin szóhasználatával az új médiumok a kultikus funkciót
felváltó kiállítási érték revitalizálását vagy újra-ritualizálását kínálják.2

A „kukkoló” nézõ immáron nem akar kívül maradni a kukkolt jeleneten,
hanem szeretne belépni a képbe, s így vagy úgy részévé válni az általa is nézett
jelenetnek. Nézõ és nézett, megfigyelõ és megfigyelt egyirányú, aszimmetrikus
viszonyát megbontja a nézõ és a megfigyelõ törekvése, hogy interaktívan „magára
ismerjen” abban, akit néz és kifigyel, s ne csak „passzívan” azonosuljon vele. Az
utóbbi a nézõ vagy inkább már a felhasználó cselekvési terévé válik: akárcsak a
neolitikum sziklarajzolója számára a póni, melyet azért vésett a kõbe bonyolult
módon Pêche-Merle-nél, hogy a kép mások számára olyan „jövõbeli cselekvések
alapja legyen, mint például a pónivadászat.”3 Ily módon a véset a sikeres vadászat
zálogává vált. Az efféle képek szerepe az volt, hogy „segítették a történelemelõtti
embert eligazodni egy számára idegen világban. A képre nem úgy tekintett, mint
ami a világot ábrázolja úgy, ahogyan az van” (Ieven, 2003), hanem úgy, amivel
hatni tud a világra beleértve saját magát is. A párhuzam az új médiumok és a
paleolitikum embere között tehát a képek akció-orientáltságát hangsúlyozza.

Maguk a képek tehát – s nem egyszerûen a képeken láttatott testek, tárgyak
– cselekvési lehetõséget hordoznak a (fel)használója számára. Mégpedig a sike-
res cselekvés lehetõségét. A sikernek köztudottan örömszerzõ jellege van.
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1 Lásd: http://www.engadget.com/2011/06/22/augmented-reality-app-concept-conjures-
movie-scenes-shot-in-your/

A születését követõen alig több mint száz évvel annak lehetünk tanúi, amint a
mozi – a huszadik századot meghatározó kulturális interfész-paradigma – vissza-
tér oda, ahonnan indult: az utcára. A filmszínház képzete, és a Lumière-fivérek
1895-ös párizsi kávéházi bemutatója kissé elfedi a film médiumának kezdeti
modus operandiját, pedig az edisoni kinetoszkóp utcai árkádok alá telepített
masinája megelõzi a nickelodeonok intézményét. A mozgókép tehát a kezdetek-
ben nem is annyira a világot hozta egy bezárt terembe, mint a külvilágba tagozó-
dott be, bezárt, publikusan nem hozzáférhetõ világok bemutatásával. A huszon-
egyedik század elején pedig a digitális mobil technológia segítségével úgy tér vi-
ssza ezen gyökereihez, hogy mindeközben már csupán távoli emlék az a mediális
különlegesség, specifikum, ami az elõzõ évszázadban jellemezte. A digitális
számítógép és az újmédia térnyerésével egyre problematikusabbá válik mindaz,
amit eleddig a nézõiség pszichoanalitikus, fõleg posztstrukturalista filmelméleti
irányultságú modelljei tanítottak. Az újmédia mûködési elve és a mobil techno-
lógia lebontják a filmszínház falait, kiterjesztik a diegézist, átalakítják a reprezen-
táció logikáját. Tanulmányomban az újmédia jellegzetességei által indukált
kérdésekre igyekszem választ találni úgy, hogy mindeközben megkísérlem a
fõként lacani pszichoanalitikus elméletre támaszkodva kiterjeszteni a nézõi szub-
jektum definícióit és pozícióit.

Amikor az Augmented Reality Cinema App1, vagyis a kiterjesztett valóság
alapelvén mûködõ mozialkalmazás ötlete napvilágot látott, nem történt más,
minthogy a konkrét földrajzi helytõl elszakított, mozgóképekben reprezentált
filmes diegézis újra lokalizálódott, helyhez kötötté vált: ahhoz, hogy egy film
szekvenciáit egyáltalán megpillanthassuk, az adott földrajzi pontban kell
tartózkodnunk. Persze ebben az esetben egy újabb adalékkal is számolni kell: nem
a helytõl független, hanem éppen ellenkezõleg az adott kartográfiai ponthoz
szervesen kötõdõ jelenetek bontakoznak ki a felhasználó mobil eszközének
képernyõjén, mindaddig folytatva az adott szcéna hurokszerû (loop) lejátszását,
amíg egy másik georegisztrált pontban a szekvencia, illetve a cselekmény folytat-

Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 4: 25–38

Nem csak nézel, mint a moziban: a nézõi szubjektum
problematikája az újmédia tükrében

Dragon Zoltán
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hatóvá válik. A kiterjesztett valóság lényege ugyanis éppen ez: adott földrajzi
ponthoz társított adathalmazt (legyen az egyszerû szöveg-, illetve számalapú, vagy
bonyolultabb hipermediális megoldás) az adott helyen lehívjuk és megjelenítjük.
A kiterjesztett valóság mozi közelebb van, mint gondolnánk. Manapság már több
nagyváros kínál kiterjesztett valóságra alapuló alkalmazást az oda látogatóknak.
Nincs szükség idegenvezetõre, tájékoztató füzetek tömkelegére, hiszen elég az
okostelefon vagy a táblagép, és máris minden szöveges, audiovizuális, illetve inter-
aktív információ a turista rendelkezésére áll. Innen már csak pár lépes, hogy a
mozgókép és a kiterjesztett valóság szorosabbra fonja a szövevényes viszonyát.

A kiterjesztett valóság vizuális reprezentációjával eleinte lokatív mûvészet
néven találkozhattunk: William Gibson Árnyvilág címû regényének fõhõsnõje,
Hollis Henry egy reggel megtapasztalhatta, amint a fizikai valóságra szõtt vir-
tuális adatréteg láthatóvá válik, pontosabban azt, ahogy az adatokba kódolt képi
információ az adott helyszín megjelenítésére rávetül, létrehozva ezáltal egy
kompozit vizuális reprezentációt.

„Hollis feltette a szempajzsot: bár csak homályosan, de átlátott rajta. Elnézett a
Sunset és a Clark sarka felé, ahol ki tudta venni a Whisky night-club körvona-
lait. Alberto a szempajzs oldalához nyúlt és gyengéden eligazított egy kábelt.
– Erre gyere – mondta és Hollist a járdán egy feketére festett, alacsony, ablak-
talan, falszerû épülethez vezette. A lány felsandított a cégtáblára: The Viper
Room.
– És most – szólt a férfi és Hollis hallotta, ahogy a noteszgép billentyûzetén
kopog. A nõ látóterében valami megremegett.
– Nézz ide, nézd!
Hollis az Alberto által mutatott irányba fordult és a járdán egy hason fekvõ,
sötét hajú, vékony testet pillantott meg.
– ‘Alloween éjszaka, 1993 – szólalt meg Odile.
Hollis közelebb lépett a testhez. Az nem volt ott. De mégis.”
(Gibson, 2009, 12)

Manapság – egyre inkább az összetett, mozgást és érzékelési tapasztalatot egyaránt
befolyásoló szempajzsokat és egyéb kellékeket nélkülözve – mi magunk is Hollis-
hoz hasonlóan forgatjuk a fejünket: nem vagyunk biztosak, mit és hogyan látunk,
hol húzódik a hártyavékony határvonal virtuális és valóságos, vagy akár online és
offline között. Ugyanakkor mintha kicsit a fenti idézet virtualitásában megjelenõ
testhez is hasonlóak volnánk – feltérképezve és feltérképezetlenül valamiféle
furcsa, unheimlich kartográfiai síkban, folyamatos helykeresésben a különbözõ
tartományok között.

Jelen tanulmány a fentihez hasonlatos, egyre hétköznapibb jelenségeket, vala-
mint ehhez szorosan kapcsolódva, a mozgókép nézõjének pozícionálását, hely-
zetét vizsgálja. A valóság, a földrajzi környezet kiterjesztésének azon technológiai
és pszichés aspektusai kerülnek a középpontba, amelyek a Nanna Verhoeff által
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megfogalmazott performatív kartográfiát eredményezik. Ez az új típusú térkép-
szemlélet és -gyakorlat nem csupán a városi környezetrõ alkotott jelenkori
elképzeléseinket kérdõjelezi meg, hanem ezen túlmenõen a nézõi szubjektivitás
elméleteit is új kihívások elé állítja: hogyan alakítja a szubjektumot az õt körül-
vevõ kiterjesztett téri valóság?

A valóság és a szubjektum kiterjesztett viszonyában azonosítható egy közös
elem – egyfajta digitális-materiális ragasztóanyag –, amely segít annak meg-
értésében, hogy a szubjektum miként térképezhetõ fel azon kartográfia
koordinátáin, amelyrõl eleddig azt gondolta, éppen õ irányítja. Ez a közös elem
nem más mint az interfész. Korábbi tanulmányok elég sok figyelmet szenteltek
külön-külön a szubjektum és a tér kérdésének a digitális kultúra és környezet
kontextusában. Ehelyütt arra kívánok koncentrálni, hogy mi az, ami a kettõt
végérvényesen összeköti, és ez az alapvetõen technológiai természetû összeköt-
tetés miként definiálja a tér és a tér szubjektumának kiterjesztettségét.

A kiterjesztett valóság

A kiterjesztett valóság alapvetõen abból áll, hogy a valóságunkhoz egy adatok-
ból komponált réteget adunk hozzá georegisztrált formában, ami által egy adott
földrajzi ponthoz digitális mobil interfészeken keresztül lehívható és megjelenít-
hetõ extra adatréteg társul. A kiterjesztett valóságot mûködtetõ algoritmus,
illetve szoftver, a mobil képernyõ-technológia segítségével, nem pusztán térbeli
kiegészítõ, hanem magának a tér létrehozásának tevékeny részese (Verhoeff,
2012, 134): az interfész képernyõje átalakítja a körülöttünk lévõ földrajzi teret,
egy adatokkal telített képet létrehozva, amin keresztül már nem csupán saját
helyzetünket vagyunk képesek felmérni és értelmezni (a deiktikus „Ön itt áll”
jelzéshez hasonlatos, hagyományos kartográfiai mutatók alapján), hanem a
feltáruló tér navigációjára is vállalkozhatunk. A kiterjesztett valóság tehát geo-
regisztrált pontokhoz kötõdõ képi információval és adattartalommal tölti meg
a teret, kiterjesztve (de nem elfedve vagy átfedve) a valóság érzékelését.

Az Augmented Reality Cinema alkalmazás jól ismert filmek, illetve jelenetek
földrajzi ponthoz kötõdõ információját dolgozza fel, így allokálva egy adott
adatréteget, illetve multimediális tartalmat a valóságban létezõ helyszínhez,
amelynek meglátogatásakor aktiválhatjuk a mozgóképes információ lejátszását
az interfészen keresztül. Ezáltal azonban már nem a szubjektum lép be a film
diegetikus terébe, sokkal inkább a diegézis maga válik a szubjektum valóságának
szerves részévé, a mozi intézményén kívülre invitálva a nézõt (vagy, megfordít-
va, a nézõ navigálja el a képsort a felvétel helyére), mégpedig az adott szekven-
ciák valós, földrajzilag azonosítható helyszínére.

Ami a kiterjesztett valóságot felhasználó, illetve azt építõ alkalmazásokban
közös, az a frissített, továbbfejlesztett kartográfia. Hagyományosan a kartográ-
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“I want your ugly, I want your disease” – Lady Gaga ez idáig legnagyobb
népszerûségnek örvendõ dalának, a Bad Romance-nek a kezdõsora sok szem-
pontból szimptomatikusnak tekinthetõ napjaink egyik legellentmondásosabb
elõadójának mûvészetére nézvést. Egyrészt tagadhatatlan, hogy a fent idézett sor
egy meglehetõsen provokatív aposztrofé, ezért eme dalszövegrészlet könnyedén
hadra fogható arra a széles körben elterjedt érvelésre, mely szerint Lady Gaga
legfontosabb célja az, hogy pusztán sokkolja a közönséget. A Bad Romance
idézett sorát valóban tekinthetjük Lady Gaga ars poeticájának. Ezt az
elképzelést nem a dalszöveg sokkoló hatására alapozom, hanem a Lady Gaga
dalok és a fenti idézet teoretikus szempontból izgalmas rétegére. Ugyanis
dalaiban, videoklipjeiben, elõadásaiban és jelmezeiben Lady Gaga minduntalan
színre viszi az elutasított, kiközösített, nem-esztétikus kulturális közegek, tarto-
mányok iránti vonzódását és elkötelezettségét. Mi több, a fent idézett részlet
ezeken túl egyfajta szexuális monstruozitást is sugall – amint a késõbbiekben
látni fogjuk, ez a szempont is egy meghatározó szegmense Lady Gaga mûvészi
tevékenységének. Lady Gaga kikezdhetetlen hírneve és napról napra gyarapodó
rajongótábora némiképp zavarba ejtõ jelenségnek tetszhet, ha figyelembe
vesszük, hogy olyan zenei mintákat, kulturális problémákat és jelenségeket állít
kreatív univerzumának középpontjába, melyek alapvetõen szembe mennek a
szépre és vonzóra vonatkozó hagyományos elképzeléseinkkel, a patriarchális
ideológiával, ezáltal pedig nagyrészt a kulturális mainstreammel. Legjelentõsebb
kulturális „teljesítményét” pontosan ebben az ellentmondásban és eldönthetet-
lenségben látom: Lady Gaga képes arra, hogy a legszerteágazóbb interpretációs
közösségeket kihívások elé állítsa, és kizökkentse õket a bejáratott értelmezési
stratégiáikból. Ebben az értelmezési kísérletben Lady Gaga mûvészetének
megragadásához két lehetséges irányvonalat szeretnék felvázolni, mégpedig a
kristevai abjekció, illetve a Harraway által kidolgozott kiborg fogalmán
keresztül. Ez az értelmezési stratégia két szempontból is tanulságos lehet: általa
közelebb juthatunk napjaink egyik legellentmondásosabb elõadójának mûvésze-

Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 4: 39–46

Bad Romance: abjekció és kiborg-identitás
Lady Gaga mûvészetében1

Kiss Boglárka
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téhez, valamint megvilágítja azokat a lehetséges problémákat és kihívásokat,
melyeket eme teoretikus közelítésmódok hívnak elõ.

A Bad Romance fent idézett elsõ sorában megmutatkozik Lady Gaga azon
törekvése, hogy az elutasított, diszkriminált és jogfosztott társadalmi csoporto-
kat reprezentálja. Számos kritikus véli úgy, hogy az énekes-dalszerzõnõ sikeré-
nek az a titka, hogy ezt az attitûdöt zenei szinten is érvényesíteni tudja. Lang
Ádám így ír errõl a Born This Way Ball koncertturné bécsi állomásáról szóló
beszámolójában:

„Lady Gaga elvitathatatlan popkulturális tette […] az, hogy ekkora, ennyire hetero-
gén és szociálisan ilyen problémás tömeget még senki se egyesített elõadóként, mint
õ – de talán stílust se. Ennyiben Lady Gaga munkássága sokkal inkább David Bowie
ambivalens mûvészetének kiterjesztése, nem visszariadva a visszataszítótól sem, mint
a madonnai formula egyik újabb leszármazása” (Lang, 2012, n.p., saját kiemelés).

Az úgy nevezett „problémás” csoportok közül a homoszexuális szubkultúra
jelenléte a leginkább szembetûnõ és jellegzetes, ezért ezen keresztül fogom
bemutatni Lady Gaga kulturális mechanizmusokat, köztük az abjekciót színre
vivõ stratégiáit. A kristevai elképzelés szerint az abjekt az, ami kitaszíttatott a
szimbolikus rendbõl: egy szörnyûséges, viszolyogtató tárgy, amelytõl azonban
az elutasítás után sem vagyunk képesek teljes mértékben elszakadni. Fenyegetõ
„fölöslegként” él tovább, amelyet nem tudunk hátrahagyni, ezáltal elbizonyta-
lanítja határainkat. Kristeva szerint „számûzetésének helyérõl az abjekt szaka-
datlanul kihívások elé állít minket” (Kristeva, 1982, 2.). A homoszexualitás jól
elhelyezhetõ egy ilyen keretben: a heteronormatív társadalmi berendezkedés
kiveti magából, és megbélyegzi a homoszexuális viselkedési formákat, miközben
azok folyamatosan megkérdõjelezik és kikezdik a heteroszexuális mátrixot.

Lady Gaga legutóbbi albumának címadó dala, a Born This Way pontosan ezt
és az ehhez hasonló társadalmi rétegeket szólítja meg: a diszkriminált, jogfosz-
tott emberek himnuszaként íródott. A dal igazi „trükkje” azonban nem pusztán
a szokatlan tematikában, hanem a zenei kivitelezésben rejlik. A dallammenetek
és a hangzásvilág a lehetõ legszélesebb közönség számára is befogadható és
élvezetes (ez olyannyira sikerült, hogy sokan a „popkirálynõ” Madonna direkt
plagizálásával vádolják az énekesnõt ennek a dalnak a kapcsán). Lady Gaga így
nyilatkozott a dal megírásáról: 

„az volt a koncepcióm, hogy írjak egy nagyon rádióbarát dalt, amelybe rengeteg
olyan elemet fûzök bele, amelyek egyáltalán nem tekinthetõk rádióbarátnak. Ez az
elsõ olyan Number One dal, amelyben szerepel a »meleg«, »leszbikus«, »biszexuális«
vagy »transznemû« szó, ráadásul mind egyszerre” (Popjustice, 2011, n.p.).

Ez a stratégia ugyanis lehetõséget nyit arra, hogy a kulturális mainstream egy szeg-
mensébe visszakerüljenek – vagy legalábbis tematikusan megjelenjenek – az abból
eredetileg kitaszított csoportok. Ebben az eljárásban Winfried Menninghaus affir-
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matív abjekcióra vonatkozó elképzelései köszönnek vissza. Menninghaus szerint
Kristeva fogalmának népszerûsége az alábbi okokra vezethetõ vissza:

„[Az abjekt fogalma] széles körben alkalmazható. A politikai közegben számos olyan
csoport, amely »abjektnek« tekintette magát – abban az értelemben, hogy kitaszítják
és elutasítják õket –  használta a kristevai fogalmat arra, hogy újfajta módon adjanak
hangot az elfogadásért való küzdelmüknek, mindezt úgy, hogy egyszerre azonosul-
janak saját »abjekciójukkal« és utasítsák is azt el. Különösen a homoszexuálisok
voltak képesek arra, hogy egyfelõl elítéljék saját kulturális abjekciójukat mint a
patriarchális hatalom elnyomó funkcióját, másfelõl viszont provokatív módon
megerõsítették abjekciójukat és azonosultak vele, mint egy szociálisan egyedülálló
életmóddal és élvezetforrással” (Menninghaus, 2003, 389.).

Azonban Menninghaus arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek „az abjekt pusztán
tematikus megerõsítései” (Menninghaus, 2003, 398., saját kiemelés), szemben
Kristeva abjekt-fogalmával, amely hangsúlyosan kötõdik a testiséghez. Habár
Judith Butler szerint a meleg közösségek képesek arra, hogy „a homoszexualitás
abjekcióját ellenszegülésként és legitimációként értelmezzék újra” (id. Palmer,
2007, 52.), a menninghausi logikát követve mindez csupán a tematikus/szimbo-
likus szinten érvényesül. Hanjo Berressem az ilyen típusú különbség megneve-
zésére vezette be az ál- (faux) és a valós abjekt fogalmát: az ál-abjekt abból fakad,
amikor „egy hivatalos rendet és annak megszegését egymás mellé helyezzük”
(Berressem, 2007, 44.): például amikor egy világszerte toplistás popdalba
belecsempésszük a »meleg«, »leszbikus«, »biszexuális« vagy »transznemû« szavakat.
Azonban Berressem szerint a „metaforikus abjekt” majdhogynem önellentmondás:

„Az abjekt túlmutat a kulturális mátrixon. Valójában azt is mondhatjuk, hogy
metaforikus abjekt nem létezik. Az abjekt éppen azért annyira elborzasztó mind a
kultúra, mind a szubjektum számára, mert azoknak nem csupán kulturális Másikja
– ebben a tartományban az ál-abjekt munkál […] –, hanem a szubjektumot és a
kultúrát bomlasztó materiális erõ. Ezek az erõk többnyire csendben és észrevétlenül
mûködnek, és bár az ember elgondolhat egy metaforikus abjektet, azt csak akkor
éljük meg abjektként, amikor az láthatóvá, érzékelhetõvé is válik.” (Berressem,
2007, 45., kiemelés az eredetiben)

Lady Gaga híres-hírhedt, gyakran visszataszítónak bélyegzett performanszai,
klipjei és ruhái pontosan e különbség miatt nyerik el jelentõségüket – hiszen
ezek segítségével a fizikai, látható tartományban is színre tudja vinni azokat az
abjekciós folyamatokat, melyek tematikus szinten megidézve pusztán az ál-
abjekt tartományában maradnának.

A már említett kérdéskör, a homoszexualitás kontextusa különösen alkalmas
ennek személtetésére, hiszen Lady Gaga talán legnagyobb megütközést kiváltó,
„húsruhaként” emlegetett darabjának ötlete a meleg közösség melletti állásfogla-
lásként fogalmazódott meg. Lady Gaga a 2010-es Video Music Awards
díjkiosztón jelent meg egy nyers húsból készített ruhában. A gesztus és a
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Bevezetõ

Tanulmányomban A Ragyogás irodalmi és filmes változatát elemzem, még ha
nem is törekszem az összehasonlító mûelemzésektõl elvárt filológusi
következetességre. Vizsgálódásomból a mûvek keletkezéstörténetére és recep-
ciójára1 irányuló reflexiók éppúgy hiányoznak, mint az adaptáció elméleti és
gyakorlati kérdéseit2 feszegetõ eszmefuttatások. Hasonlóképpen nem szentelek
kiemelt figyelmet a szövegek gazdag ideológiai-kulturális3 és történelmi4

utalásrendszerének. Nem mintha ezek nem kínálnának önmagukban is
elégséges szempontrendszert a regény és a film különbségeinek és hasonlósá-
gainak megvilágításhoz: a témában megjelent számos könyvfejezet és tanul-
mány kimerítõen bizonyítja ezeknek a megközelítésmódoknak a legitimitását.
Pontosan ezért döntöttem amellett, hogy más utat választok és a szövegek
különbségeire helyezem a hangsúlyt, mégpedig arra a módra, ahogy a két mû
támaszkodik, illetve nem támaszkodik a pszichoanalitikus diskurzus kulcsfo-
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5 Peter Brooks az irodalmi melodrámát vizsgálva érvel amellett, hogy az elbeszélések
szereplõi rendre „az Apa, az Anya és a Gyerek pszichés szerepeit öltik magukra és alapvetõ
lelki állapotokat fejeznek ki.” (15)

galmaira. Értelmezésemben King horror-regénye – akár a gótikus regényt, akár
a családi melodrámát tekintjük elõképének– az ödipális viszonyokat közép-
pontba állítva konstruál elbeszélést, magyarán a Torrance család történetét úgy
írja meg, ahogy az apa, az anya és a gyermek elfojtásokon, fantázián és domi-
nancián alapuló kapcsolatrendszerét a pszichoanalízis olvassa.5 A gótikus
regény-világ alapmintázatát jelentõ a civilizációtól távol esõ kísértetjárta ház, a
természetfeletti jelenségek és a megszállottság-motívum atmoszférateremtõ
képessége megágyaz a családdráma lassú, de feltartóztathatatlan erjedésének,
amely fokozatosan a rémálomvalóság burkát vonja a szereplõk köré. Peter
Brooks a rémálomélmény dramaturgiáját a melodramatikus beszédmód
organikus részének tekinti, melynek értelmében „az ébredést a konfrontáció és
a gazembertõl, a gonoszsággal teljesen átitatott szereplõtõl való megszabadulás
jelenti, melynek nyomán a ‘tisztességes emberek’ társadalma megerõsítést
nyer.” (204, saját fordítás) Kubrick az ébredés és kijózanodás másfajta
élményét viszi vászonra; érvelésemben a film nem ödipális forgatókönyvként,
tehát családi melodrámaként, hanem liminális helyzetek mentén olvassa a
hotelben zajló eseményeket, és fokozatosan azzal szembesíti a nézõt, ahogy az
apa figurája ábrázolhatatlanná válik ödipális alapokon nyugvó szubjektumként
és a tér, az írás valamint a kép másfajta valóságában egy lélektelen-abjekt
szellem alakját ölti.

Kórkép és melodráma a King-regényben

A Ragyogásról, Kubrick 1980-ban elkészült filmjérõl írt tanulmányában Király
Jenõ a következõket írja: „[k]orunkban a legtöbb kárt azok csinálták, akik
makkegészséges mintaembereknek hiszik magukat, és úgy gondolják, mindenki-
nek hozzájuk kell igazodni. Az õ befolyásolhatatlan, kíméletlen randalírozá-
sukhoz képest a szenvedés, zavar és bizonytalanság minden formája meg-
nemesedés. A vérmes rendcsinálók és a sötét utópiák stupid korában talán most
már megtanuljuk kedvelni a riadtakat, felhõs homlokúakat, elnyomottakat, a
»tántorgókat«” (Frivol 78). Kubrick filmjeinek „tántorgó”, hasznavehetetlen
hõsei – a Mechanikus narancsból Alex, az Acéllövedékben Joker és Jack, az itt
elemzett film fõszereplõje – nehezen befogadható figurák, akiket biztos nem fog
mindenki megkedvelni, de akik csendes, esetenként zajos lázadásukkal kijózaní-
tanak a mintaemberek látszategészségébõl. Jack alakja különösen érdekes,
hiszen döntõen átalakul Kubrick kezei között. A film alapjául szolgáló King-
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6 Stephen King a fõhõs bukásának realista ábrázolásával annak drámai voltát hang-
súlyozza. Egy interjúban fogalmaz úgy, hogy „[a] könyv Jack Torrance fokozatos, a hotel
ártalmas hatásával magyarázható megõrülésérõl szól”. Ennek alapján kérdõjelezi meg
Kubrick hozzáállását, mondván „ha a szereplõ már az elején bolond, akkor bukását
lehetetlen tragikusként ábrázolni.” (Underwood-Miller 29, saját fordítás)

regényben õ a gyógyíthatatlan pszichopata, a szöveg pedig a modern,
szentségtõl megfosztott, õrület története. Az õrület történetként való megírásá-
nak a neve: kórtörténet.

A regény részletesen kibontja Jack talajvesztésének részleteit, a társasági
alkoholizmustól a gyilkossági szándékban kiteljesedõ teljes Én-vesztésig.6 Ennek
az útnak fontos állomása a fia, Danny és a dadogó diák, George Hatfield kárára,
hirtelen felindulásból elkövetett fizikai bántalmazás, az a két eleven trauma,
amely Jack énképét megsebezi és belehajszolja a környezete elvárásainak való
megfelelési kényszerbe. Nem véletlen, hogy kisebbségi komplexusa nyomán
kialakult konfliktuskerülõ személyisége egybõl beleszeret a Szépkilátóba:
kezdõdõ embergyûlöletére ideális gyógyírnak tûnik a gondnoki állás jelentette
magány, elfojtásai feloldására pedig a mûvészi önkifejezés, a traumák kiírása. A
drámai hatás késõbbi fokozása érdekében King a férfi karakterének pszicholó-
giai ábrázolásakor egy átlagos embert, átlagos tünetekkel tár az olvasó elé. A
kórkép akkor válik baljóssá (baljósan patogénné), amikor világossá teszi, hogy
a férfi megfelelési kényszere nem õszinte, és az íráshoz szükséges önfegyelem és
alázat sincs meg Jackben. A szereplõ nem érez tényleges bûntudatot az
elkövetett erõszak miatt, azt jogosnak (még ha mértékében túlzónak is),
környezet reakcióját pedig jogtalannak találja. A vélt jogtalanság adnak Jack
számára alapot arra, hogy a világot ellenségként, õt az áldozat szerepébe
kényszerítõ érzéketlen erõként határozza meg, akként, amellyel szemben a
bosszú jogos, amely feljogosít az erõszakra.

Csak azt az embert élteti a bosszú, aki úgy érzi, elvettek tõle valamit, pon-
tosabban azt, hogy folyamatosan, minden pillanatba elvesznek valamit. Hatfield
a munkáját, Wendy az alkohol nyújtotta örömérzetet, Danny pedig a szófogadó
és engedelmes gyerek által apa számára kínált önérzetet és családfõi tekintélyt.
Az apai ranghoz szimbolikusan tapadó hatalom hiányát eleinte a gondnoki
munkával járó apró munkák és az írás még képesek feledtetni, ám én-ideálja
egyre kevesebb talál megerõsítést a családban, így egyre nagyobb erõfeszítést
jelent a családfõi szerep (legalább az illúziók szintjén történõ) fenntartása. Egyre
nyíltabban lázad az apai rend megkérdõjelezhetetlenségét biztosítani képtelen
világ ellen; ennek nyomán vágyai és a valóság elválik egymástól és a vágyak
valósága maga mögé utasítja a családként való túlélés vágyát. A normális ember
ekkor fordít hátat a családnak és kezd új életbe. Jack azonban õrült, nem
menekül, sõt a külvilággal való kapcsolattartás összes csatornáját felégetve
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Mikor Christopher Nolan úgy utalt világsikerû tudományos-fantasztikus akció-
filmjére, az Eredetre (Inception, 2010), hogy az leírható Sigmund Freud
munkásságának és a James Bondot megalkotó Ian Fleming életmûvének keresz-
tezéseként (Hungler, 2010), olyan kapcsolatot pendített meg, ami meglehetõsen
nagy múltra tekinthet vissza. Mint Felix Guattari (1975) jegyzi meg esszéjében, a
film sohasem volt bizalmatlan a pszichoanalízis iránt, sõt mindig is érdeklõdéssel
közelített hozzá. Errõl nem csupán egyes alkotások, de bizonyos populáris film-
mûfajok is árulkodnak, amelyeknek az értelmezésében releváns lehet a pszi-
choanalízis fogalomkészlete. Különösen gazdag terepet jelent a pszichoanalitikus
megközelítés számára a horror mûfaja (pl. Creed, 1986; Schneider, 2004;
Kalmár, 2012), vagy gondoljunk Linda Williams érvelésére (1991), amint a hor-
rort a melodrámával és a pornóval köti össze, s e mûfajok megközelítéséhez fel-
használja a pszichoanalitikus elméleteket is. A sci-fi és a fantasy egyes irányza-
tainak megragadásához pedig jóformán evidensnek vehetõ a jungi mélylélektan
kiaknázása (Iaccino, 1998).

Az alábbi tanulmányban a populáris filmkultúra olyan mûfajába nyújtok bepil-
lantást, ami talán minden más mûfajnál erõsebben kötõdik a pszichoanalízishez.
Azt fogom bemutatni, hogyan helyezhetõ el a pszichoanalízis alkalmazása a pszi-
chothriller mûfajában: konkrétan, hogy miként dolgozta ki ennek a kapcsolatnak
a kereteit Alfred Hitchcock. Mindenek elõtt azonban a pszichothriller mûfajának
lehatárolására teszek kísérletet.

Pszicho/trauma/thriller

Annak ellenére, hogy a thriller mûfaja az utóbbi mintegy fél évszázad során kife-
jezetten sikeresnek bizonyult a tömegfilm-kultúrában (felváltva a krimit és a film
noirt, felülmúlva prosperitásukat), a mai napig viszonylag kevés figyelmet kapott
a mûfajelméleti munkákban, ekként meghatározása is némileg problematikusnak
tekinthetõ. Egyes elképzelések a thrillert a lehetõ legextenzívebb módon kezelik:
ilyen Martin Rubin megközelítése is, aki a thrillert hajlamos olyan mûfajokat
magába foglaló – úgynevezett metamûfajnak – elkönyvelni, ami áthidalja az egyes

Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 4: 71–84

A pszichoanalitikus terápia motívuma Alfred Hitchcock
pszichothrillereiben
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1 Bár a thriller elsõsorban átlagembereket helyez bûnügyi szituációkba, a mûfajban idõ-
vel megjelentek a rendõrök és a gengszterek is mint potenciális thriller-fõhõsök (az elõbbi
klasszikus példája a Piszkos Harry [Dirty Harry, Don Siegel, 1971], az utóbbit fémjelzi a
Közönséges bûnözõk [The Usual Suspects, Bryan Singer, 1995]).

mûfajok határait, mint a detektívfilm, a kalandfilm, a kémfilm, a film noir, s nem
idegen tõle a horror sem (Rubin, 1999). Bár Rubin megfigyelései a thriller
alapvetõ elemeivel kapcsolatosan – legkivált a megváltozott, veszéllyel telítõdõ
mindennapi közeg kiemelkedõ jelentõségérõl – hasznosak, a thrillert másként
érdemes pozícionálni a mûfajrendszerben, s ezáltal juthatunk közelebb a pszi-
chothriller megértéséhez is. A thriller a bûnügyi mûfajok csoportjának tagjaként
értelmezendõ, s egyik legalapvetõbb megkülönböztetõ jegye, hogy benne a bûn-
ügyekhez professzionális módon (akár nyomozóként, akár gengszterként) nem
kötõdõ átlagemberek1 kerülnek kriminalisztikai bonyodalmakba, s kényszerülnek
testi épségük megóvására, vagy – igen gyakran – ártatlanságuk tisztázására. A hõs
mindennapiságának és a reá leselkedõ, a mindennapok biztonságát hatályon kívül
helyezõ veszélyeknek az ellentéte, a testi-lelki sebezhetõség nyomatékosítása a
thriller hatásmechanizmusának lényegi komponensei, középpontban a sokat elem-
zett suspense-zel, ami a legegyszerûbb körülírás szerint a nézõ beavatottságából,
többletinformációiból eredeztethetõ feszültségfokozó és -szabályozó dramaturgiai
eszköz. A thrillerben tehát általában véve is alapvetõ fontosságúak azok a feszült-
ségkeltõ tényezõk – és ezek élvezete –, amelyeket a mûfajt vizsgáló Charles Derry
egyenesen Bálint Mihály pszichoanalitikus elképzeléseivel (Bálint, 1959) hoz
összefüggésbe (Derry, 1988, 22–23). Érvelése szerint a thrillerek mûködésmódja
azzal a háromlépcsõs folyamattal analóg, ahogyan Bálint írja le a borzongással járó
szórakozásformák (melyek emblematikus esete a hullámvasút) élvezetét: 1.)
tudatában lenni a potenciális veszélynek; 2.) önként vállalkozni a veszélyhelyzettel
való konfrontációra; 3.) a magabiztos reménye annak, hogy a félelmet sikerül
legyõzni, a veszélyhelyzetet ártalmatlanítani, s van visszaút a biztonság világába.
Derry tovább árnyalja az analógiát Bálint fogalmainak átvételével. E szerint a
borzongásokhoz való viszonyulás két eltérõ attitûdje, az oknofília – a távolság-
tartás a borzongástól – és a filobatizmus – vonzódás a borzongások iránt – polemi-
zálnak a thriller-hõsök történeteiben: keresztüljutva megpróbáltatásaikon, ere-
dendõ oknofil beállítottságuk filobatista tendenciák beépítésével alkalmaz-
kodóbbá, rugalmasabbá válik (Derry, 1988).

Mint látható, a mûfaj egészének mûködésmódját is megkísérelhetjük magya-
rázni pszichoanalitikus fogalmak segítségével, mivel azonban nem célom a mûfajt
átfogóan tárgyalni, a továbbiakban a gondolatmenetet a pszichothrillerre
fókuszálom. Bár a thrillerhez hasonlóan a pszichothrillerrel kapcsolatosan is fenn-
áll definiálhatóságának problematikussága (Packer, 2007), mégis viszonylag jól
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meg lehet ragadni. Pszichothrillernek azokat a thrillereket nevezhetjük, amelyekben
a bûnügyi bonyodalmak konstitutív tényezõje a bûnügy egyik érintettjének valami-
lyen pszichés zavara (Varga, 2012). Olyan thriller-almûfajok, mint a hajsza-thriller
(amely a tévesen gyanúsított menekülõ figurák megpróbáltatásainak történet-
sémájára építkezik), a kémthriller, vagy a politikai thriller, meglehetõsen közel áll-
nak a kaland- és akciófilmek, valamint a krimik narratív és dramaturgiai struk-
túráihoz, hatásmechanizmusához – mindenesetre sokat merítenek belõlük, vagy
jelentékeny átfedést mutatnak. Nem véletlen ekként, hogy több filmteoretikus
(Király, 2010, 373–384; Hayward, 2000, 440–442) szerint is (gondolatmenetük
legalábbis többé-kevésbé ezt sugallja) a thriller talán legtisztább, más mûfajoktól
leginkább elkülöníthetõ variánsának éppen a pszichothriller kategóriája tekint-
hetõ. Mint Király Jenõ írja (2010, 376):

„A thrillerben […] a prózai én mögött titkos gyilkos én tevékenykedik. […] A
thriller nagyformája mindig valamilyen kapcsolatban van a skizofréniával. E mûfaj
tárgya a hõsietlen nagyság, a labirintikus ember, a közvetíthetetlen ellentétek és
kontrollálhatatlan váltások embere. […] A thriller a prekulturális vadság feltörése a
kései modernségben, ahol a kultúra holt máz. A szorongás elháríthatóként vizionál-
ja a rosszat, de kétségesként a sikeres hárítást. A thriller mitológiájában már nem
minden dolgok szétesésre való hajlama és minden rend költséges mivolta, állandó
befektetésigénye áll középpontban, hanem a saját énünk gyengesége, hajlama a
bomlásra. A gyengeséget pedig burjánzásként jeleníti meg a mûfaj: az énburjánzás
vezet az éngyengeséghez.”

A szerzõ egyúttal a mûfaj világképének magyarázatát is körvonalazza:

„A thriller az anyátlan társadalom mûfaja. Az anyakép értelemvesztése vagy az ezt
megelõzõen általa kiváltott gyûlölet, s végül az anyai funkciók elidegenített tár-
sadalmasítása, szolgáltatói kisajátítása és részben gépesítése, leadása majd lebomlása
termeli – nevelés helyett növeli – a rombolót.” (376); „A thriller világának fõszerep-
lõje nem az anya, hanem alapvetõ hiánya. Mégpedig nem tényszerû hiánya, hanem
az anyafunkció defektje” (379).

Király imént kiemelt megállapításai valamennyi thriller-típus közül a pszicho-
thrillerre érvényesek a legnagyobb mértékben – más thriller-almûfajokra korláto-
zottabban vonatkoztathatóak. Susan Hayward pedig éppen a pszichothrilleren
keresztül vizsgálja a mûfajt, s hangsúlyozza, hogy az milyen erõsen kötõdik infan-
tilis és elfojtott, legkivált szexuális természetû fantáziákhoz, valamint konstruk-
cióiban meghatározó szerepet tölt be a szadomazochizmus, az õrület és a voyeur-
izmus. A mûfaj jellemzésére használt fogalmak – de leginkább az anyakomplexus
problémaköre és a voyeurizmus mint téma és az egyes filmek szervezõelve –
valóban végigvonulnak a pszichothriller történetén, így megkockáztatható, hogy
azokhoz a pszichothrillerekhez is adekvát értelmezési stratégiákat biztosít a pszi-
choanalízis fogalomkészlete, amelyek a cselekmény során tartózkodnak attól,
hogy egyértelmûen és felvállaltan alapozzanak a pszichoanalízisre. Mint Kovács
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2012. július 28-án elhunyt Hidas György, lapunk elõdjének, a Thalassának egyik
alapítója, szerkesztõ-bizottságának tagja, a Thalassa Alapítvány elnöke. Folyóiratunk
2012/3. számában röviden már megemlékeztünk róla. Most részleteket közlünk
„Psychoanalytischer Lebenslauf” címû írásából. A fordítás – Kain Péter munkája – az
eredeti német változat alapján készült (in: L. M. Hermanns [Hg.], Psychoanalyse in
Selbstdarstellungen, Bd. 2. Tübingen: edition diskord, 1994, 231-275). A magyar vál-
tozat „Önéletrajz” címmel megjelent az Önarckép háttérrel (Magyar pszichológusok
önéletrajzi írásai) címû kötetben (szerk. Bodor Péter, Pléh Csaba és Lányi Gusztáv,
Pólya Kiadó, Bp. 1998,107-128).

(E.F.)

(Részletek)

Most, amikor hozzáfogok analitikusi életrajzom megírásához, nincs könnyû dol-
gom, ez ugyanis több szempontból is valamiféle számadás. E számadás központi
kérdése, milyen eredményeket értem el pszichoanalitikusként. Mit adott nekem az
analízis, és mit köszönhetek én neki? A különlegeset keresem a sorsomban, amit
az határozott meg, hogy születésem óta ugyanabban a városban, Budapesten,
ugyanabban az országban, Magyarországon élek, így tehát a különbözõ politikai
rendszereket és a történelem fordulatait egy és ugyanazon helyen éltem át.
Kezdettõl pszichoanalitikusnak készültem, s e szándékomat meg is valósítottam.
Nagyon érdekelt az analízis folyamata, az analitikus és az analizálandó személy
közötti kapcsolat, másrészt sokat foglalkoztam szervezeti-szervezési kérdésekkel –
talán többet, mint mások –, dolgoztam különbözõ pszichoterápiai mozgalmakban
és szervezetekben, sokat utaztam, aktívan részt vettem számos konferencián,
aminek publikációs tevékenységem valószínûleg kárát is látta. Szeretek tanítani,
célom az anyag megértetése, és igyekszem másokat is hozzásegíteni ahhoz, hogy a
nyelv segítségével felismerjék a lényeget. Visszatekintve meg kell állapítanom,
hogy régi, gyermekkori vágyam – hogy pszichoanalitikus váljék belõlem – mára
nyomtalanul a múlt ködébe vész. Mind a mai napig elfojtott traumaként dolgozik
bennem a végtelen szomorúság, amiért a soában elvesztettem édesapámat. Nem
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Egy pszichoanalitikus életrajza
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07-Hidas(P).qxd  12/3/2012  9:19 PM  Page 85



Archívum

86

tudom, mennyi lehet bennem a bûntudat, hogy túlélõ vagyok, miközben számos
tevékenységem fõ motívuma éppen a túlélés volt.

Gyermekkorom egy jobboldali kormány vezette konszolidált országban
kezdõdött, amelyben a fasizmus rémséges víziója már korán megjelent, amíg valóság-
gá nem vált és a holokauszthoz nem vezetett. Magyarország a szövetséges hatalmak
elleni háborúban a náci Németország oldalán állt. A fasizmust a sztálini „szocializ-
mus” követte, amely több mint negyven éven át meghatározta az életünket és amely
csak az 1990-es szabad választásokkal ért véget. A különbözõ politikai-társadalmi
hatások következtében identitásom külsõségeiben megváltozott ugyan, de belsõ
tartásom, úgy gondolom, mindvégig stabil maradt. A változásokkal együtt jártak a
veszteségek is; zsidó vallásosságom például körülbelül tizenhét éves koromban befe-
jezõdött, és addig vallott zsidó hitemet a második világháború után anélkül tagad-
tam meg, hogy a helyébe valami más lépett volna. Egyvalami azonban nem változott:
az a vágyam, hogy pszichoanalitikus legyek – és az, amin késõbb sokat fáradoztam,
hogy a kommunista társadalmi rendszerben rehabilitáljam a pszichoanalízist. Más
szóval: a pszichoanalízis melletti elkötelezettségem nem csupán szakmai okokból
volt fontos számomra, ez egyúttal egy közösséghez való hozzátartozást jelentett,
olyan idõkben is, amikor ez a közösség nem volt látható, illetve alig létezett.

Családom és gyermekkorom

1925-ben egy középosztálybeli zsidó család gyermekeként születtem. Apám
családjáról, a Hennenfeldekrõl aránylag sokat tudok, családfájukat többé-kevésbé
dédnagyapámig tudom visszavezetni. Atyai nagyapám 1859-ben a mai Magyar-
ország területén lévõ Felsõgagyon született, ahol 1820-ban az õ apja is világra jött.
Nagyapám bádogosnak tanult. A családi legenda szerint rövid idõre Amerikába
ment, visszatérte után pedig Budapesten élt. Mûhelyében jégszekrényeket gyártott,
s volt egy ezzel kapcsolatos szabadalma is. Amikor 52 éves korában meghalt, a
hivatalos okmányokban már mint jégszekrénygyáros szerepelt. A századforduló
Magyarországán a liberális törvényeknek köszönhetõen a zsidók nagy része asszi-
milálódott, és a virágzó kapitalizmus egyengette elõttük a társadalmi felemelke-
déshez vezetõ utat. Így jött létre családunk jégszekrénygyára, amely a kommunista
hatalomátvételig üzemelt.

Apai nagymamám és családja a Vág-vidékrõl származik. Dédnagymamám bába
volt; diplomáját, amelyet a mai napig gondosan õrzök, a Magyar Királyi Egyetem
orvostudományi karán szerezte. A család ezen ágának egy tagja a családi legenda
szerint áttért a katolikus vallásra, kivándorolt Amerikába, érsek lett és ott is hunyt
el. A fontos az, hogy ebben a családban vállalkozó szellemû emberek éltek. Ez a
generáció – eltekintve a teológiai fõiskolától – nem végzett magasabb iskolákat.

Apai nagyapám halála után, 1912-ben nagyanyám öt fiával együtt átvette a gyár
vezetését. A legidõsebb az édesapám volt, aki kereskedelmi fõiskolára járt, tanulmá-
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nyait azonban apja halála miatt 21 éves korában megszakította és belépett a cégbe.
Egy testvére 1941-ben betegség áldozata lett, hárman – köztük édesapám – a
holokausztban pusztultak el. Egyedül Ernõ nagybátyám maradt életben, a háború
végétõl az államosításig õ vezette a jégszekrénygyárat. A testvérek közül – édesapám
mellett – õ volt a másik, aki vállalkozói tehetséggel rendelkezett. 1948-ban, az álla-
mosítások idején emigrált; sok pénzt vitt magával, Nizzában telepedett le és ott is
halt meg. Egy barátnõjével együtt vándorolt ki, akivel már a háború alatt is együtt
élt. Az illetõ hölgy a zsidótörvények idején árjaként belépett a vállalatba, engem
pedig az 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után egy ideig a Csepel-szigeten
bújtatott.

Vállalatunkat „Hennefeld Jégszekrénygyár Rt.”-nak hívták, és Budapesten,
illetve egész Magyarországon jó hírnévnek örvendett. A gyár minõségi jégszekré-
nyeket, fagylaltgépeket és nagyméretû kompresszoros hûtõgépeket gyártott és
adott el. A gyár – a hozzá tartozó asztalos-, bádogos-, lakatos- és lakkozó
mûhellyel együtt – két szomszédos ház pincéjében mûködött.

Nagyanyám 1911-tõl haláláig, 1936-ig vezette a gyárat. Remek üzletasszony és
erõs személyiség volt, aki a családot is összetartotta. Négy fia aránylag sokáig,
1932-ig közös háztartásban élt vele (apám korán házasodott). Vallásos zsidó asz-
szony volt, járt a templomba, péntek este gyertyát gyújtott, és megtartotta a
széderestéket is.

Édesapámat sok minden érdekelte, rendszeresen olvasta az újságokat, könyvei
között – nem volt túl sok – Strindberg, Dosztojevszkij, és Oscar Wilde mûvei is ott
álltak. A politika inkább csak a rossz idõkben érdekelte, a Gömbös-kormány,
Magyarország fasizálódása idején. Õ is járt templomba és tartotta a zsidó ünne-
peket. Reggelente kávéházba járt reggelizni, ahol elolvasta a külföldi lapokat is,
délben hazajárt ebédelni, utána mindig lepihent egy keveset, esténként viszont
sokáig dolgozott. A vállalat mindent együttvéve jól ment, õ maga nem volt gazdag,
de jómódban élt. A világgazdasági válság elõtt a cég két autóval is rendelkezett,
ami akkoriban luxusnak számított, a vállalat 18–20 embert foglalkoztatott.
Nagyanyám és a szüleim egy idõben egy 4-5 szobás lakásban laktak. A gazdasági
válság következtében eladtuk az autókat, és nagyanyám halála után elköltöztünk
egy kétszobás lakásba. Amikor gimnáziumba kerültem, már a nálunk tehetõsebbek
számítottak jómódúaknak.

Családunkban nem volt vita a zsidó és magyar identitás kérdésében, mi a
zsidóságunkat a vallásunknak tekintettük. Az elsõ zsidótörvények bevezetésével
1938-ban azonban meg lettünk bélyegezve. Elvették korábbi identitásunkat,
melynek értelmében mi zsidó vallású magyarok voltunk. Ez már nagyon korán,
még 1938 elõtt tudatosodott bennem – valamilyen módon édesapám és családom
közvetítésével. Emlékszem, hogy 1933-ban Az Est címû újságban láttam egy Hitler-
fényképet, és a kép melletti szöveg antiszemita kirohanásait. Láttam, hogy Hitler
hatalomra került, és megijedtem. Akkoriban nyolcéves voltam, és éreztem a család-
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Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái címû nagy biobibliográfiai lexikonának
Ferenczi-szócikkébõl tudható, hogy Ferenczi Sándor több éven át dolgozott Az
Ujságba, a Tisza István politikáját támogató (egyébként a maga nemében kitûnõ)
napilapba. Itteni munkássága nagyrészt még a Freuddal való együttmûködése elõt-
ti idõkbõl való, de bizonyos, így is érdemes lenne számbavenni ezeket a cikkeket.
Most egyetlen, már a „fordulat” után keletkezett cikkét teszem közzé.

Ferenczi írása Az Ujság 1910. augusztus 20-i számában A magyar orvosok és
természetvizsgálók vándorgyûlése Miskolczon címmel jelent meg. A cikk léte több
szempontból is fontos, azon túl is, hogy ez már az „igazi” Ferenczi produkciója. Itt
s most két szempontot emelnék ki. Az egyik a szülõvároshoz való viszony – nyil-
vánvaló ugyanis, hogy Ferenczi azért vállalkozott a vándorgyûlés beharangozására,
mert azt Miskolcon rendezték meg. A másik: ez a cikk is jelzi, ami más jelekbõl
eddig is sejthetõ volt: Ferenczi, mint ezeknek a vándorgyûléseknek a résztvevõje
részese volt az orvosi közélet bizonyos nagy, kollektív akcióinak, egyszerre élve a
tájékozódás, a kapcsolattartás és a szórakozás lehetõségeivel.

A miskolci kongresszus 1910. augusztus 21-23-án zajlott le. A vasárnapi napon
kezdõdõ és kedden záruló rendezvényrõl Az Ujság két, aláírás nélkül megjelent
tudósításban számolt be (A miskolczi vándorgyûlés. 1910. aug. 22. 7-8., aug. 24.
5-6.). Mivel nagy valószínûséggel föltételezhetõ, hogy Ferenczi is a „kong-
resszisták” között volt, érdemes a program néhány elemét itt is rögzíteni – azokat,
amelyeknek, mint minden résztvevõ, Ferenczi is részese lehetett.

A kongresszus, amely e nemben már a 36. volt, vasárnap kezdõdött el.
„Miskolc városa ünnepi díszben fogadta azt a másfélszáz tudóst, aki a vándor-
gyûlésre odaérkezett; a város fel volt lobogózva, az Avason tûzijáték volt s az elsõ
nap tudományos munkáját megelõzõleg és követõleg a város és a megye
elõkelõségeinek részvételével kedélyes ismerkedési estét és hangulatos bankettet
rendeztek” (1910. aug. 23. 7.). A vándorgyûlést Andrássy Gyula gróf elnök nyi-
totta meg, majd az ilyenkor szokásos üdvözlések, jelentések stb. következtek.
Délután 4 órakor egy kétszáz vetített képes Miskolc-ismertetõt hallgattak meg a
résztvevõk (Tury Józseftõl), majd a plenáris elõadás következett: ekkor Moravcsik
Ernõ Emil „udvari tanácsos, egyetemi tanár” beszélt: „Általános áttekintést
nyújtván az agy- és az idegrendszer mûködésérõl, áttért a reflex, automatikus és az
akarat befolyása alatt álló tudatos mozgási mûveletek (cselekedetek)

Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 4: 97–100

ARCHÍVUM

Ferenczi Sándor elfelejtett cikke elé

08-archivum(P).qxd  12/4/2012  5:23 AM  Page 97



Archívum

98

ismertetésére.” Moravcsik elõadása után „bankettre gyûltek a vándorgyûlés tagjai:
majd pedig automobilkirándulás következett a gyönyörû fekvésû kies Lila-füredre
(Hámorba), amelynek szépségével alig tudtak betelni a kongresszisták, akik meglá-
togatták Herman Ottót is pompás svájci lakában és élvezettel nézték a tudós kerté-
szetét, maga faragta miniatûr vízimalmait, kertjeinek gólyáit és egyéb szárnyasait.”
„Késõ estig a hámori hegyek közt maradtak a tudósok és természetvizsgálók.
Azután az Avas tûzijátékát és kivilágosítását nézték meg nagy gyönyörûséggel;
majd pedig az éttermek és kávéházak teltek meg mulató kongresszistákkal.” 

Másnap, hétfõn szakosztályi keretekben zajlottak az elõadások (orvostudo-
mányi, közegészségügyi, gyógyszerészeti és természettudományi szakosztály).
Kedden ugyancsak szakosztályi keretekben folyt a munka. A keddi nap
eseményeibõl két mozzanat emelendõ ki. Az egyik Fischer Ignác elõadása – ez, tár-
gya révén, nyilván Ferenczit is érdekelte. Az elõadásról Az Ujság viszonylag rész-
letesen számolt be: „»Önálló kórforma-e a moral insanity?« Fischer Ignác dr. ren-
delõ idegorvos, a budapesti törvényszék elmeorvos szakértõje. Az újabb áramlat
szerint, melynek erõs hirdetõje Bleueler, »a valódi moral insanitynél intelligencia-
zavarnak nem is kell elõfordulni, szerinte a morális érzetek teljesen függetlenek az
intelligencia fokától, a moral insanityben szenvedõk születésüknél fogva erkölcsi-
leg defektuózusak, anélkül, hogy intelligencia-zavart mutatnának«. Ezen
felfogáshoz csatlakoztak Gaup, Delbrun s mások. Longard koncedálja, hogy némi
szellemi gyengülés észlelhetõ, de a kórkép kiemelkedõ tünete – s erre helyezi a
súlypontot – a morális defektuozitás. Gyakorlati szempontból egyezik felfogása
Bleulerével. Ezen kórforma egészen sajátos, mindig azonos s határozottan jellegzõ
vonásokat egyesít magában, melyek már kora ifjúságtól mutatkoznak s lefolyásuk-
ban semmiféle progresszivitást nem tüntetnek fel. (1910. aug. 24. 5.) A másik
mozzanat, amely figyelmet érdemel: a harmadik napon az úgynevezett „szocioló-
gusok” is szerepet kaptak. Szende Pál Az osztályok szociológiája, Rónai Zoltán
Természet és társadalom, Zigány Zoltán pedig Természettudomány és szociológia
a magyar közoktatásügyben címmel adott elõ.

Magáról a cikkrõl itt nem szükséges külön szólni. (Az „ázsiaiság” vádjának
elutasítása mindenesetre érdekes, e „vád” egyik leghatásosabb képviselõje ugyanis
Ady volt – elutasítója pedig a Tisza-követõk tábora.) A közlésrõl is csak annyit,
hogy Az Ujság helyesírási gyakorlatát (úgynevezett rövid ortográfia, a cz betûkap-
csolat érvényesítése, stb.) itt fölösleges lenne reprodukálni – ezek csak zavarnák az
olvasást. A szöveget tehát úgynevezett helyesírási korszerûsítéssel adom.

Lengyel András
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* A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyûléseinek története 1890—1910. Írták
Schacter Miksa dr., Lakits Ferenc dr., Prochnov József dr. és Kerekes Pál dr. 1910.

A magyar orvosok és természetvizsgálók
vándorgyûlése Miskolcon

„A tudományos társulatok, klubok, gyülekezetek és tudom is én mi néven nevezett
egyesületek, ha pénzre tesznek szert, nagy expedíciókat rendeznek más világ-
részekbe, a legközelebb esõ vidékek pedig, saját hazánk vidékei, valóban titokzatos
lepelbe maradnak burkolva.” Rudolf trónörökösnek ezt a nagyon igaz mondását
választotta volt néhai Chyzer Kornél azon húsz év elõtt megjelent munkálatának
jelszavául, amelyben a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyûléseinek
elsõ ötven évérõl számolt be.

A napokban hagyta el a sajtót a vándorgyûlések történetének újabb, húsz évre
visszapillantó kötete, melyhez Chyzer már csak az adatokat gyûjthette egybe,
megírásának feladata azonban, melyben a halál Chyzert megakadályozta, hû
munkatársaira: Schäcter, Prochnov, Lakits és Kerekes doktorokra hárult.*

Aki átlapozza a vándorgyûlések történetének ezen újabb fejezeteit, meg-
gyõzõdhet róla, hogy ez az intézmény hû maradván kezdeményezõinek jelsza-
vához, az orvosi és természettudományok gyakorlati és elméleti mûvelésén kívül
buzgón folytatta Magyarország vidékeinek tanulmányozását is és sok, következ-
ményeiben nagy horderejû kulturális mozgalom megindítójává lett.

Úgy látszik, lejárt a kora a „külföldieskedésnek”. A közlekedési eszközök
kényelmessége és olcsósága mellett nem imponál többé senkinek az olyan ember,
kinek egyedüli érdeme az, hogy világot látott. Ellenben tiszteletet és elismerést
aratnak azok a széles látkörû férfiak, kik saját hazájuk felfedezésére szerveznek
expedíciókat és ott igyekeznek irtani a dudvát és elõmozdítani a mûvelõdést és a
közegészségügyet.

Nem szabad azonban felülni azoknak a pesszimisztikus híradásoknak sem,
melyek Magyarország vidékeirõl szólva folyton csak Ázsiát, kulturális pusztaságot
és vadont emlegetnek. Az ilyen megítélés egyoldalú. Igaz, igen sok a baj és
kezdetlegesség mindenütt. De élnek mindenütt elszórva a mûvelõdésnek – bár sok-
szor kolostorszerû izoláltságban – dolgozó munkásai és a vándorgyûléseknek sike-
rült is ezeket mindenütt megszólaltatni, a kulturális munkában való kitartásra
buzdítani.
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Nagy érdemeket szerez a vándorgyûlés vezetõsége azon a réven is, hogy
Magyarország természeti kincsekben, gyógyforrásokban, gyönyörû tájakban
gazdag vidékeire elvezeti az ország orvosait és természetvizsgálóit, kiknek figyelme
nem ritkán éppen e gyûlések  révén terelõdött rá a gazdasági fellendülés ezen
jelentékeny tényezõire.

Utoljára hagytam, bár talán elõször kellett volna róla beszélnem, azt a gazdag
tárgysorozatot, amely a vándorgyûlések orvosi, természettudományi és szocioló-
giai szakosztályain szõnyegre kerül. E tárgyalásoknak egy része tisztán szakszerû,
egy másik sorozata azonban népszerû elõadások és demonstrációk útján a nagy-
közönség számára is hozzáférhetõvé teszi a tudományos kutatás eredményeit.

Ezúttal Miskolc város közönsége látja vendégül a magyar orvosokat és termé-
szetvizsgálókat, kiknek gyûlésén Andrássy Gyula gróf fog elnökölni. Reméljük,
hogy a Felvidék avasalji metropólisa, mely az iparnak és kereskedelemnek amúgy is
egyik gócpontja, kellemes hajlékot fog nyújtani a tudományosság képviselõinek is.

Ferenczi Sándor dr.
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