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Vicky Lebeau:
Pszichoanalízis és mozi. 

Az árnyak színháza

Psychoanalysis and cinema: 
The Play of Shadows. 2001. 

Short Cuts Series (Introduction to
Film Studies). London/New York.

Wallflower.

A mozi és a film mint a tudattalan
vágyak megjelenítésének és ezen ke-
resztül a tudat formálásának intéz-
ményes közege a pszichoanalitikus
szubjektum- és kultúraelmélet ki-
tüntetett vizsgálódási területe. A je-
lenbõl visszatekintve ennek a közel
száz éves kapcsolatnak három sûrû-
södési pontja rajzolódik ki: Freud
filmmel kapcsolatos, szkepszisbõl
fakadó ellenállását félretéve a korai
pszichoanalitikusok egyöntetûen lel-
kes fogadtatása után az 1970-es évek
filmértelmezéseiben egy Lacanra tá-
maszkodó „szemiotizált pszichoana-
lízis vagy pszicho(szemio)analízis”
(Szilágyi G. [1995]:  Pszicho-szemio-
analitika. Filmkultúra, november)
uralkodott, melynek elképzeléseit a
nem sokkal utána meginduló és nap-
jainkban is domináló feminista film-
kritika aknázta ki. Az elmúlt pár év
szemléletében egyfelõl egyfajta el-
méleti pluralizmus, másfelõl a pszi-
choanalízis és a mozi/film egymásra

találásának rendszerezõ leírása, tör-
téneti perspektívába helyezése fi-
gyelhetõ meg. Ez utóbbi tendenciá-
ba illeszthetõ Vicky Lebeau munká-
ja is, melyben a szerzõ a pszichoana-
lízis és a mozi kapcsolatának ívét
Charcot Salpêtrière utcai „hisztéria-
színházától” a feminista és posztko-
loniális filmkritikáig rajzolja meg,
melynek kiemelkedõ szakaszai egy-
ben a könyv egyes fejezeteit is adják.

A bevezetésben Lebeau a mozi
megjelenését kísérõ érzelmi légkör
felvillantása mellett – a legtöbb új,
technikai-kulturális fordulópontot
fémjelzõ találmányhoz hasonlóan a
Lumière fivérek kinematográfjához
is félelemmel átszõtt csodálat kap-
csolódott, mely nem nélkülözte a
patologizáló felhangok megjelené-
sét sem – elsõsorban azokat a meta-
forákat és párhuzamokat veszi
számba, melyeket a kortársak és a
20. század eleji pszichoanalitikusok
használtak a mozgókép jellemzésé-
re. Ennek kapcsán a mozi és a képze-
leti tevékenység, illetve az elme analó-
giáját helyezi a középpontba, és csu-
pán utal a hisztériás látomásokkal
való rokonságra. „Nincs kizárva,
hogy az álommunkával számos pon-
ton párhuzamba állítható filmmûvé-
szet olyan más pszichológiai jelensé-
gek és kapcsolatok képi megjeleníté-
sére is alkalmas, melyek leírása so-
rán a szerzõk gyakran ütköznek a
nyelv korlátaiba. A képi ábrázolás
tisztasága pedig hozzájárulhat ezen
jelenségeknek a megértéséhez”
(33.). Ez az idézet is jól illusztrálja,
hogy a korai pszichoanalitikusoknak
a mozira adott elsõ válaszában a
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képiség olyan új technikájának ün-
neplése jelenik meg, amely az elme
folyamatainak transzparensebbé té-
telével a humán mûködés megérté-
sét segíti elõ.

Ennek a problémának az egyik
csomópontja az ókori filozófiától
kezdve napjainkig a valóság és men-
tális reprezentációjának egymáshoz
való viszonya, megfeleltethetõsége,
mely a freudi fantáziaelméletnek va-
lamint a pszichoanalízis és mozi
kapcsolatának – és ennélfogva Le-
beau könyvének – egyaránt kulcs-
kérdése. A pszichoanalízis történe-
tében a hisztéria elméletén belül
tematizálódik a páciensek halluciná-
cióinak, fantáziáinak realitással való
kapcsolata: ez a tény azonban kevés-
bé tudatosan, de egyúttal a nõ/nõi-
ség kulturális reprezentációjának
problémája mellé helyezi a kiinduló
kérdésfeltevést.

Vicky Lebeau mûvében tehát
alapvetõen két fõ kérdés húzódik
meg az egyes fejezetek mögött: a
valóság (és benne az emberi lét) áb-
rázolhatósága, a hallucinációtól,
fantáziáktól, álmoktól, fikciótól va-
ló elkülönítésének lehetõsége, illet-
ve a nõiség mibenlétének, kulturá-
lis-képi megjelenítésének jellemzõi.
Ez a két témakör az elsõ és az utol-
só fejezetben jelenik meg együtte-
sen: a pszichoanalízis születésének,
a kor hisztériafelfogásának kap-
csán, illetve a pszichoanalitikus ki-
indulású feminista filmkritika be-
mutatásakor.

Az elsõ fejezet annyiban folytatja
a párhuzamokra épülõ tárgyalásmó-
dot, hogy azokat a közös jegyeket

keresi, amelyek mentén a hisztéria
és a mozi összeköthetõ. Az elsõ
érintkezési pont Freud híres kijelen-
tése egy hisztériás nõbetege halluci-
nációja kapcsán, melynek különös
jelentõséget ad, hogy ennek egy
részlete Lebeau könyvének alcíme:
„(An illusion from) the play of
shadows?” (2..) Az árnyak világából
származó illúzió mint valóság(os)
megjelenése központi tulajdonság a
fantáziavilágban rekedt „elmebe-
teg” és a mozi ábrázolási módja ese-
tében is. A második markáns párhu-
zamot Hèléne Cixous analógiája
szolgáltatja, aki a hisztériás tünetek
megjelenését a „csendes nõk mozijá-
nak” tekinti, a mozit pedig a hiszté-
ria intézményesítési eszközének. Ezt
a két jelenséget a tudattalan vágy
megjelen(ít)ésének különbözõ mód-
jaiként is felfoghatjuk, csakúgy mint
az álmokat: mindhárom megfelelõ
felületet jelent a kultúra tiltásai mi-
att elfojtott ösztöntörekvések fel-
színre kerülésének; ennek következ-
tében pedig közvetetten a vágytelje-
sítés mechanizmusába illeszkednek.
Lebeau még egy érdekes párhuzam-
ra hívja fel a figyelmet: mind a hisz-
téria, mind a kamera felfogható em-
lékezési technikaként.

A pszichoanalízis születését kö-
rülvevõ légkörnek, és a hisztéria
mint a freudi elmélet emblémájának
részletes elemzése után Lebeau a
könyv teljes második fejezetét a
Baudry által képviselt apparátusel-
méletnek, és a lacani fogalomrend-
szerre támaszkodó metzi pszi-
cho(szemio)analitikának szenteli. A
70-es évek folyamán ezekben éled-
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nek újjá a filmes képalkotásra vonat-
kozó technikai kérdések a halluciná-
ciós élmények, az elme és az álom
mûködési mechanizmusának ábrá-
zolása kapcsán. A képi megjelenítés
és a valóság viszonya Baudrynál az
európai filozófiai hagyomány kér-
désfeltevéseibe ágyazottan jelenik
meg (lásd a Metropolis 1999-ben
megjelent „Pszichoanalízis és filmel-
mélet” címû tematikus számában
„Az apparátus” címû Baudry-tanul-
mányt), Metznél pedig a lacani
tükörstádumban hangsúlyozott meg-
tévesztés, elidegenítés (mint a repre-
zentáció inherens tulajdonsága) ke-
rül középpontba. Az álom, a tükör
és a mozivászon (vagy képernyõ) kö-
zös jellegzetességét tehát a valóság
utánzása (vagy meghamisítása) adja,
melynek során az átélõ szubjektum
(nézõ) megalkotása is végbemegy.
„…a mozi mint […] szimulációs ap-
parátus olyan technológia, mely a
képernyõ által rabul ejtett nézõ
alakján keresztül, a valóság halluci-
natorikus reprodukciójára irányul.”
(42.) Mind Baudry, mind Metz el-
méletében központi helyet foglal el
a nézõ mint a befogadás aktusa ré-
vén konstruált szubjektum sajátos
tudatállapotának kérdése: míg Baud-
rynál azok a jellegzetességek hang-
súlyozódnak, melyek az álomban és
a moziban egyaránt a valóság és a
képzelet, a külsõ és belsõ ingerek
megkülönböztetésének képességét
iktatják ki, a metzi elmélet szerint
ugyan a nézõ regrediál az elsõdleges
folyamat gondolkodás szintjére,
azonban bizonyos mértékig fenn-
tartja Én-funkcióit, egyfajta projekt-

ív asszociáció révén azonosul a kép-
ernyõn látottakkal. A lacani tükör-
stádiumban megélt illuzórikus egy-
séget kísérõ idealizáció és agresszió
érzését Metz szintén a befogadó
elemzésének fõ kategóriáivá teszi,
azonban elméletében a hangsúly el-
tolódik az elõbbi folyamat megérté-
se felé. Lebeau a könyvnek ezen a
pontján fogalmazza meg elsõ kriti-
kai észrevételét: szerinte a moziban
„eltérített” valóság felismerése szük-
ségszerûen agressziót vált ki a nézõ-
ben, amelynek jelentõségét a pszi-
choanalitikus filmelméletek eddig
háttérbe szorították. A fejezet végén
Lebeau utal a mai szlovén lacani is-
kola képviselõinek filmmel kapcso-
latos elképzelésére, melybõl elsõsor-
ban a hiány és ûr fogalmának „ter-
mékeny” használatát emeli ki:
„…Copjec a tükröt a reprezentációs
mezõ mögötti ûr elrejtésére szolgáló
képernyõként definiálja újra. A kép-
ernyõ tehát nem más, mint egy véde-
kezési, védelmi felület, melyen a
fantáziamûködés a semmi eltakará-
sára hozza létre formációit.” (58. o.)

A záró fejezetben Lebeau a
pszichoanalitikus kiindulású femi-
nista filmkritika fõ kérdéseit és vála-
szait veszi sorra az eddigieknél is ki-
dolgozottabb formában. Bár eddig is
jelen volt könyvében a nõiség prob-
lémája, ebben a részben nyíltan el-
kötelezõdik emellett a filmelemzési
irányzat mellett. Kiindulásában
újabb szempontokat ad a film-
szemiotikai elemzések kritikájához:
szerinte mind a nõ képe, a nõiség
ábrázolhatósága, mind a nõi nézõ
kérdése lezáratlan ezekben az elmé-
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letekben, annak ellenére hogy a
freudi gondolkodásban 1923 után
központi jelentõségûvé vált a szexu-
ális különbség következményeinek
feltárása. A feminista fordulat olyan
klasszikus pszichoanalitikus fogal-
mak elõtérbe helyezését jelentette a
filmhez kapcsolódóan mint az öröm
és a vágy, illetve a kasztráció és a fe-
tisizmus . Metzcel ellentétben, aki a
lacani Imaginárius (Képzetes) tarto-
mányához köti a mozi mûködését, a
feminista filmkritikában a Nõ kép-
(zet)e a Szimbolikus Rendben a hi-
ányhoz, a falloszhoz való viszonyhoz
kapcsolódik. Ebbõl a feltevésbõl ki-
indulva a férfitekintet által uralt
filmipar termékeinek nézésekor a
Nõ saját hiányával azonosul a képer-
nyõn. Ezzel a problémafelvetéssel a
maszkulinizáció, a mazochizmus és
a marginalitás fogalmai is bekerül-
nek a nemek közötti különbségrõl
szóló diszkurzusba. Cowie elmélete
tovább gazdagítja ezt a kérdést an-
nak felvetésével, hogy a nõi nézõ
egyszerre azonosul a társadalmi nor-
mák által hiányosnak beállított ké-
pével, és disszociálódik is tõle, ami a
nõi lét inherens jellemzõjévé teszi a
nemek közötti átjárás képességét.
Lebeau elemzésének különösen ér-
tékes pontja a nõiség mint maszk
problematikájának kibontása, amely-
ben egy kevésbé ismert korai pszi-
choanalitikus, Joan Riviere 1929-es

tanulmányához nyúl vissza. A köz-
ponti kérdés az elõzõek kapcsán,
hogy a nõi identitást esszenciaként
vagy eredendõen különbségként, el-
idegenítésként kell felfognunk? (A
témában való mélyebb elmerüléshez
Lebeau könyve mellett kitûnõ kiin-
dulópont a Metropolis 2000/4-es „Fe-
minizmus és filmelmélet” címû te-
matikus száma.)

A könyv utolsó oldalain Lebeau a
továbbhaladás lehetséges irányait is
felvillantja: a rasszizmus és az ag-
resszió kategóriáit elõtérbe helyezõ
posztkoloniális kritika beemelését a
feminista filmelméletbe, illetve a
pszichoanalízis kleini irányzatának,
valamint a tárgykapcsolati iskola fo-
galmainak elõtérbe helyezését a film
funkcióinak kapcsán a film mint jó
tárgy metaforája által.

A pszichoanalitikus filmelmélet
magyarországi jelenlétét erõteljes
széttagoltság jellemzi, az egyes irá-
nyokat egy-egy kiemelkedõ kritikus
képviseli, mint például Szilágyi Gá-
bor a metzi pszichoszemioanalízist.
Ugyanakkor a popularizálódás ve-
szélye is jelentkezik, amelyet megfe-
lelõen ellensúlyozhatna egy olyan
rendszerezett történeti ívet felrajzo-
ló, de ugyanakkor a megközelítés
sokszínûségét világos stílusban be-
mutató munka, mint Lebeau könyve.

Papp Orsolya
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