
anulmányomban a kortárs hollywoodi vígjáté kok -
ban feltûnõ „deviáns” hõsnõket vizsgálom a maszku -

linitásra vonatkozó elképzelésekkel összefüg gésben. A
nõi deviancia maszkulinitásként való értelme zése rávilá -
gít a hagyományos nõi nemi szere peket megõrzõ „normá -
lis nõk” és az e szerepeket elvetõ „deviáns nõk” közötti
ellentétre mind a társadalmi képzeteket, mind pedig a
hollywoodi filmeket illetõen. Elemzésemben támaszkod -
tam a pszichoanalitikus elmélet férfiasságról és nõiesség -
rõl kialakított állás pontjára, mivel jól leírja a hollywoodi
ideológia nemi szerepekrõl kialakított nézeteit.
Vizsgálatommal arra próbálok rámutatni, hogy a

deviáns nõ gond nélkül beilleszthetõ a tradicionálisan
kétpólusú nõképbe, mégpedig a „Szûzzel” ellentétes
„Kur va” figurájának szélsõséges változataként. A deviáns
hõsnõket felvonultató kortárs hollywoodi romantikus és
akcióvígjátékok elemzése során elsõ sorban azok narratív
megoldásait helyezem elõtérbe. A romantikus vígjáté -
kok ban feltûnõ deviáns hõsnõk kapcsán bemutatom,
hogy a nõkarakterek devianciája és maszkulinitása
hogyan ássa alá a mûfaj narratív konvencióit, mely csak
a hagyományos feminin pozí cióba való visszatereléssel,
ezzel együtt pedig a deviancia teljes felszámolásával áll -
hat helyre. Az akcióvígjátékokban feltûnõ deviáns
hõsnõk elem zésénél pedig a nõkarakterek maszkulinitás -
sal való közvetlen kapcsolatát mutatom ki. 

Dev i a n c i a  é s  n õ i s ég

A deviáns jelenségek vizsgálatának visszatérõ prob lé -
mája a deviancia fogalmának viszonylagosságában rejlik.

Ez a viszonylagosság egyrészt megnehezíti definiálha -
tóságát, másrészt szükségessé teszi egy olyan viszony -
rendszer felállítását, amelyen belül értelmez hetõvé,
ezáltal vizsgálhatóvá válik. Maga a fogalom a latin deviál,
deviáció szóból származik, amely elhajlást, eltérést,
elferdülést jelent.1 A devianciához szorosan hozzátarto -
zik a norma fogalma is, amely egy adott kultúrára, illetve
társadalomra jellemzõ, közös megegyezésen alapuló
szabályokat és értékeket jelöli.2 A deviancia e szabá -
lyokat és értékeket kezdi ki.3 Mivel a deviancia nem
létezhet norma nélkül, a deviáns jelenségek vizsgála -
tának elsõ lépése mindig annak a normának a
meghatározása, amelyhez képest az adott deviáns
jelenség értelmet nyerhet. Tanulmányom szempontjából
ezt a normát a hollywoodi film szolgál tatja, pontosabban
annak patriarchális ideológiája, amely meghatározza a
„normális” nõt, illetve nõkarak tert, az attól való eltérés
pedig a deviáns hõsnõkben testesül meg. Ennek vizsgá -
latához és értelmezéséhez azonban elengedhe tetlen,
hogy elõbb a deviancia és a nõiség kapcsolatát, illetve
annak ellentmondásait térképezzük fel.
A devianciának számos formája ismert. A szaki ro -

dalom „klasszikus deviancia” néven tartja szá mon a
bûnözést, az alkoholizmust, a kábítószer-fogyasztást, az
öngyil kosságot és a különbözõ mentális zavarokat.4 A
cso por tosítás másik módja a nemi alapú felosztás:
ilyenkor statisztikai alapon határozzák meg, hogy melyik
devi anciaforma jellemzõbb a férfiakra és melyik a nõkre.
A mentális zavarokat ezek alapján kifejezetten nõi devi -
anciának tartják. A történelem során a nõi mentális za -
var összekapcsolódott a boszorkánysággal, illetve a hisz -
tériával, melyet kifejezetten nõi beteg ségnek tartot tak.5

10

no. 1 .
2016

Mohács i  Már ia  Mel inda

D e v i á n s  h õ s n õ k  a  k o r t á r s  h o l l y w o o d i  
v í g j á t é k o k b a n

T

1 Rosta Andrea: A deviáns viselkedés szociológiája. Budapest — Piliscsaba: Loisir, 2007. p. 22.

2 Kolozsi Béla: Deviancia. Budapest: Gondolat, 1992. p. 17.

3 Fekete Sándor: Deviancia és társadalom. Pécs: Commenius Bt., 2001. p. 53.

4 ibid. p. 94

5 Szasz, Thomas Stephen: Az elmebetegség mítosza. A személyes magatartás elméletének alapjai. Budapest: Akadémiai, 2002.

pp. 221—222.

k

Mohacsi16_Layout 1  2016.12.11.  5:36  Page 10



A mentális betegségek és a nõiség összekapcsolása igen
nagy múltra tekint vissza, s emellett a statisztikák, az
elõítéletek és a sztereotípiák is ezt a nézetet éltetik —
érthetõ, hogy filmbeli repre zentációja is ennek a
legnagyobb. S mivel a hollywoodi filmek alapvetõen a
sztereotípiákra építenek, az ezekben megjelenõ deviáns
nõkarakterek döntõ többsége is valamilyen mentális
zavarral küzd.
Annak ellenére, hogy a történelem során, illetve a

filmekben a nõiség és a mentális zavar összekap csoló -
dása viszonylag probléma nélkül zajlott le, a nõi
„õrültséggel” foglalkozó kortárs szakirodalomban
korántsem ilyen egyértelmû a helyzet. Ezekben ugyanis
a nõiség és az õrültség két, látszólag egymásnak
ellentmondó értelmezésével találkozhatunk. Az egyik
értelmezés szerint a nõiség egyet jelent magával az
õrültséggel,6 a másik szerint azonban pontosan a nõi -
ség megtagadása, elhagyása minõsül annak.7 A látszó -
lagos ellentmondás akkor válik feloldhatóvá, ha az
õrültséget az elsõ értelmezésben a másság, a második
értelmezésben pedig a deviancia fogalmaival helyette -
sítjük. A másság ugyan eltér a normá(lis)tól, de nem
mindig negatív fogalom, szemben a devianciával,
amely minden esetben az. A devianciát a társadalom
konszenzuálisan nemkívánatosnak tekinti, és (ami a
legfõbb különbséget adja) mindig valamilyen kontrollt
és szankciót is maga után von.8 A nõiség mint õrültség
helyett (annak deviáns minõsítése miatt) érdemesebb
a nõiség mint másság meghatározást használni. A
patriarchális nézetrendszer szerint ugyanis a nõiség
egyfajta „másságot” jelent, mivel eltér a férfi (a norma
és pozitív értékek hordozójának) képétõl. A nõ egyet
jelent a férfiasság hiányával, a kasztrációt testesíti meg.
Az elsõ értelmezés szerint tehát a nõiség annyiban
„õrültség”, hogy más, eltér a férfi(asság) képétõl.9 A
nõiség azonban önmagában még nem deviancia, mivel

ennél nem jelenik meg a fentebb említett szankció. A
nõi „másság”, a nõi nemi szerepek eljátszása ugyanis
egy nõnél teljesen elfogadott, sõt elvárt. A második
értelmezésben a nõiség, a nõi szerepek megtagadása
számít „õrültségnek”. Írásom szempontjából ez utóbbi
válik fontossá, mivel világossá teszi a nõies nõ mint
norma, a „nem nõies” (a duális rendszernek megfele -
lõen „férfias”) nõ mint deviancia kapcsolatát. A patri -
archális társadalmakban a hagyományos nõi nemi
szerepeknek nem megfelelõ viselkedésmód gyakran
minõsül devianciának, és azt szinte kivétel nélkül
nega tív megítélés és valamilyen szankció követi. 
A nõi nemi szerepekbõl való kilépés vágyát a pszi -

choanalitikus elmélet (nõi lázadásként) a kasztrációval
összefüggésben tárgyalta és a péniszirigységgel hozta
összefüggésbe. Eszerint a lánygyermek irigyli a fiút,
amiért az olyasmit birtokol, amivel õ nem rendel -
kezhet. A fallosz a férfiasságot és hatalmat, erõt,
értéket, tökéletességet és autonómiát jelképezi,
szemben a nõiség „csökkentértékûségével”.10 Freud
sze rint a kislánynak a normális fejlõdése során pénisz -
irigy sége is elmúlik, ami együtt jár a nõiség, passzivitás
elfogadásával. Azonban, ha ez nem történik meg, az
zavaró hatásúvá válik, ami különbözõ mentális beteg -
ségeket okozhat, enyhébb esetben a nõ életvi telében
sok férfias vonás lesz.11 A nõi identitás/szerep elfo -
gadásának alapvetõ problémája tehát abból származik,
hogy azt a társadalom nem értékeli magasra. Az ebbe
beletörõdni nem tudó nõk pedig a lázadást
választják.12

A nemi megkülönböztetés a kifejezetten férfias
devianciaformák vonatkozásában is hátrányosan érinti
a nõket. Elsõsorban a bûnözést, alkoholizmust és
droghasználatot tartják a férfiakra jellemzõ devianciá -
nak, mivel ezeknél statisztikailag elenyészõ a nõk
aránya a férfiakhoz képest. Ennek okát az erõsebb
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6 Felman, Shosana: A nõk és az õrültség: a kritika téveszméje. In: Kis Attila Atilla — Kovács Sándor — Odorics Ferenc (eds.):

Testes könyv II. Szeged: Ictus és Jate, 1997. p. 393.

7 Chesler, Phyllis: Women and Madness. London: Allen Lane, 1974. p. 53.

8 Rosta Andrea: A deviáns viselkedés szociológiája. pp. 36—37.

9 Felman, Shosana: A nõk és az õrültség. p. 383.

10 Lukács Dénes: Nõiség, szexualitás, freudizmus. Pszichoanalitikus tanulmányok. Budapest: Animula, 2004. p. 126.

11 ibid. pp. 69—70, 92.

12 Chesler, Phyllis: Women and Madness. p. 67.
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társadalmi kontrollban, a nõk lelki adottságaiban,
illetve a két nem közötti szocializációs különbségekben
látják: a nõk szocializációja ugyanis olyan tulajdon -
ságokat fejleszt ki a nõkben, amelyek a kriminalitás
ellen hatnak, például a mások iránti türelem, megértés,
gyöngédség és szolgálatkészség.13 Mindezzel összefüg -
gés ben a bûnözésnél a nõi bûnelkövetõk halmozottan
negatív megítélés alá esnek, vagyis egy nõi bûnel -
követõ minden esetben deviánsabbnak minõsül egy
férfi bûnelkövetõnél. A férfiaknál ugyanis a bûnözéssel
összekapcsolt tulajdonságok (dominancia, hatalomra
törekvés stb.) nem állnak olyan messze a természe -
tesnek tartott viselkedési mintáiktól. A nõi bûnel-
követõknél pont fordított a helyzet. Így érthetõ, hogy a
legsúlyosabb megítélést az anya (mint a leghagyo -
mányosabb nõi szerep) bûnelkövetõ viselkedése vonja
maga után. Ebbõl világosan kitûnik, hogy a deviáns
cselekmények megítélése döntõen attól függ, hogy az
adott deviáns tett mennyire áll szemben a nõk (illetve
férfiak) társadalmi nemi szerepével és az ehhez
kapcsolódó elvárásokkal.14

Az a tény, hogy a nõiség egyszerre jelenti a normát
és a másságot, a nõiség megtagadása pedig a devian -
ciát, a hollywoodi filmekben kézzelfogható következ -
mé nyekkel jár mind a nõi archetípusok megjelenése,
mind azok kezelése szempontjából. 

A  dev i á n s  n õ  h agyománya  a
f i lm t ö r t é n e t b en

Mint azt fentebb láthattuk, a társadalomban a devian -
cia a hagyományos értékeket, szabályokat kezdi ki, s
ezzel intézményes reakciót vált ki annak szabá -
lyozására. A hollywoodi film populáris jellege folytán
szimptomatikusan reprezentálja a (nyugati) társadal -
mat, hasonló módon kezeli a deviáns nõkaraktereket,
mint azt a társadalom teszi deviáns tagjaival. A deviáns
nõ a hollywoodi ideológia által kialakított „hagyomá -

nyos” nõi értékeket kezdi ki. Az ezen értékektõl eltérõ
deviáns nõkarakterek így problémaként, megoldásra
váró konfliktusként tûnnek fel a filmekben. A „hagyo -
mányos” nemi szerepekhez kapcsolódó normák szoros
összefüggésben állnak a hollywoodi film patriarchális
ideológiájával, ugyanakkor a nõiesség-férfiasság és az
ahhoz kapcsolt aktivitás-passzivitás ellentétpárok
alapvetõen meghatározzák a hollywoodi film vizuális és
narratív konvencióit is. Ezek értelmezéséhez a pszicho -
analitikus és az abból merítkezõ feminista filmelmé -
letek néhány megfigyelése lehet segítségünkre.
A nemi szerepek és jellemzõ tulajdonságaik megha -

tározása (egyidejûleg a nõiség, nõi szerepek leértéke -
lése) az alapvetõen patriarchális szerkezetû pszicho -
analitikus elmélet kiindulópontja. Freud a nemek
közötti alapvetõ különbséget a férfias mint „fallikus”, a
nõi mint „kasztrált” fogalmaival fejezi ki. A férfias-
nõies, illetve fallikus-kasztrált ellentétpárokhoz továb -
bi, a nemi szerepek szempontjából meghatározó
jelzõket társított: a férfiasság az aktivitással, a nõiség a
passzivitással feleltethetõ meg, az aktivitást összefüg -
gésbe hozta a szadizmussal, míg a passzivitást a
mazochiz mussal párosította.15

A feminista filmelmélet teoretikusai számára igen
termékenynek bizonyultak ezek a pszichoanalitikus
fogal mak, amelyek a mainstream filmek bírálatakor
kerül tek középpontba. Laura Mulvey 1975-ös klasszikus
tanul mányában, amelyben a fõsodorbeli filmek által
nyújtott vizuális élvezetet bírálta, az aktivitás-passzivitás
ellentétpár fontos szerephez jut, megha tározza mind a
filmek látványvilágát, mind a nõk és férfiak szerepét a
narratívában. Ezek szerint, míg a férfi a tekintet birtok -
lója és a cselekmény aktív irányítója, addig a nõ passzív
tárgy, elsõsorban látványelem.16 A férfi- és nõi pozíciók
és szerepek elkülönítése, az aktív és passzív oppozíciója
mentén történõ felépítése alapve tõen meghatározzák a
mainstream filmekben megjele nõ narratívákat, vizuális
eszközöket és társadalmi normákat.
A mainstream film nõképének archetipizált jellege

egyenes következménye a nõ férfitól való elkülö níté -
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14 ibid.

15 Lukács Dénes: Nõiség, szexualitás, freudizmus. pp. 64, 84.

16 Mulvey, Laura: A vizuális élvezet és az elbeszélõ film. Metropolis (2000) no. 4. p. 18.
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sének, „másként” való értelmezésének. Havas Júlia
Éva Nõi sorozatok: kettõ plusz kettõ címû tanul -
mányában amellett érvel, hogy a tömegkultúra termé -
keiben a nõi figurák legtöbbször egy végletes ellen -
tétpár szélsõértékeiként mutatkoznak meg. A két
archetipikus szélsõség az Anya és a Kurva figurája, ami
a keresztény Mária—Mária Magdolna ellentétpárra
vezethetõ vissza.17

A Kurva archetípusa a filmtörténet során újabb és
újabb jellemzõket és neveket vett fel: „a Vamp a
némafilmkorszak terméke, ezt követi a Femme Fatale a film
noirban, majd az 1970-es, 1980-as években megjelenik az
Akcióhõs is.”18 A harmadik hullámos feminizmus
hatására pedig a 2000-es években megjelent a Karri -
erista, aminek alapja „(...) a Kurva figurájából levezetett,
hatalommal rendelkezõ és arra vágyó »gonosz« nõ.”19 A
deviáns nõ e sorba tökéletesen beilleszthetõ, e két -
pólusú felosztásban a Kurva archetípusának felel meg,
s legtöbbször össze is kapcsolódik a Kurva valamelyik
alakváltozatával. Így beszélhetünk többek között
deviáns Femme Fatale-ról, deviáns Akcióhõsnõrõl és
deviáns Karrieristáról is. A deviáns nõ filmbeli
megítélésében (a Kurva többi megjelenési formájához
képest) csupán „mennyiségi” különbséget találunk,
amennyiben a Kurva típusa csupán a patriarchális
normák szerint deviáns (tehát azért kapja ezt a jelzõt,
mert nem felel meg a hagyományos feminin nõkép -
nek), míg a deviáns nõkarakterek már az alapvetõ
társadalmi normák szempontjából is azok (tehát olyan
értékeket is sértenek, amelyek nemtõl függetlenül a
társadalom minden tagjára vonatkoznak: mint például
a bûnözés, kábítószer-használat stb.) Ennek alapján a
deviáns nõkaraktert a Kurva archetípusának egy
szélsõséges változataként értelmezhetjük.
A hollywoodi filmekben jól látható, hogy az Anya

archetípusába sorolható nõkarakterek megõrzik nõi
funkcióikat, míg a Kurva archetípusába tartozó nõka -
rakterek elvetik azokat. (A duális nézetrendszernek
megfelelõen tehát férfias vonásokat öltenek magukra.)

A Kurva figurája a patriarchális tudattalan számára
egyfajta devianciaformává válik, negatívan megítélt
másságként kezelik, amely valamilyen szankciót von
maga után. Ez a szankció a mainstream filmekben
narratív megoldáshoz vezet: megpróbálják visszaterelni
a Kurva figuráját a neki megfelelõ nõies pozícióba. Az
Anya ezzel szemben a pozitív oldal, az az eszménykép,
amelyhez minden nõnek vissza kell térnie. 
A Kurva archetípus maszkulinitásként való értel -

mezése világossá teszi a Kurva figurájának a devian -
ciával való szoros kapcsolatát is. A hollywoodi film a
maszkulinitást önmagában természetesen nem tekinti
devianciának, az csak akkor válik problematikussá, ha
azt egy nõ „ölti magára”. A Kurva figurájának összes
megjelenési formájánál megfigyelhetõ, hogy az azokban
rejlõ „probléma” mindig a maszkulinitáshoz kapcso -
lódik (beleértve az összes ehhez kapcsolt fogalmat is:
aktivitás, dominancia, hatalomra törekvés stb.). A
némafilmek Vampja és annak késõbbi változata, a
Femme Fatale, akit elsõsorban az erõteljes nõi erotika
jellemez, látszólag távol áll a férfiasságtól, karakterét
jobban megvizsgálva azonban világossá válik a masz -
kulinitással való szoros kapcsolata. Ez a Femme Fatale
vizuális és narratív ábrázolásában is tetten érhetõ.
A Vamp és a Femme Fatale karakterének maszkuli -

nitása éppen csábító szexualitásában rejlik, ami hata -
lommal ruházza fel õt a férfiak fölött. Lévai Katalin A
nõ szerint a világ címû könyvében így ír a végzetes nõ
mítoszáról: „E mítosz szerint a nõ legeredményesebb fegy -
ve re szexuális vonzerejében rejlik, amellyel megsemmisítheti
vagy tönkreteheti a férfit.”20 A pszichoanalitikus elmé -
letben az aktivitást (amit Freud határozottan a
maszkulinitással párosított) a nõi csábítással hozták
összefüggésbe. Ezek szerint a nõ is képes a férfias
aktivitásra, miközben elcsábítja a férfit. Ekkor
hatalmat gyakorol a férfi fölött.21 Mary Ann Doane
Film és maszk címû tanulmányában leírja, hogy az
aktívan cselekvõ nõ úgy kompenzálja a férfiasság
ellopását, hogy túlhangsúlyozza a nõiesség vonásait,
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21 Lukács Dénes: Nõiség, szexualitás, freudizmus. p. 76.
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amit egyfajta maszkként visel. Ezzel a hangsúlyozott
nõiséggel pedig párhuzamba állítja a Femme Fatale
alakját, aki a férfiak számára egyenesen a megtestesült
gonoszt jelképezi.22 Tehát a Femme Fatale az aktívan
használt csábító szépsége, és a férfiak fölötti hatalma
miatt válik a Kurva egyik alternatívájává, ezzel együtt
maszkulinná. A Femme Fatale narratív pozicionálása
pedig ennek megfelelõen alakul, aminek lényege az
általa keltett fenyegetés leküzdése, vagy szélsõséges
esetben a karakter elpusztítása. Ez utóbbi a karakter
deviáns változatánál figyelhetõ meg a legjobban.
A nõi Akcióhõsöknél még szembetûnõbb a

maszkulinitással való kapcsolatuk. Ehhez a karakterhez
kétfajta vizuális ábrázolás fûzõdik: az egyikben a férfias
erõhöz férfias külsõ is társul, ezt láthatjuk például a
Terminátor 2-ben (James Cameron, 1991) vagy a G. I.
Jane-ben (Ridley Scott, 1997). A másik út a férfias erõ
és aktivitás mellett a szexuális vonzerõ hangsúlyo -
zása.23 Ez sem kerül ellentmondásba a maszkulin
oldallal, mivel ez a vonzerõ a Femme Fatale alakjához
kapcsolódik. Ebben a megoldásban a nõi Akcióhõs
figuráját egyesítik a szexuális hatalommal rendelkezõ
Femme Fatale alakjával. Ez látható a Charlie angya -
laiban (Charlie’s Angels, McG, 2000), a Lara Croft:
Tomb Raiderben (Simon West, 2001), a Macskanõben
(Catwoman, Pitof, 2004), az Elektrában (Rob Bowman,
2005) stb.
A 2000-es évek hollywoodi romantikus vígjáté -

kaiban feltûnõ Karrierista szintén számos maszkulin
tulajdonsággal bír. Férfias hatalma és aktivitása a mun -
ka világában érvényesül. Havas Júlia Éva többek
között így jellemzi ezt a karaktert: „(...) a közmegegyezés
szerinti maszkulin tulajdonságok elorzásával kívánnak
hatalomra szert tenni a társadalomban”, illetve: „(...)
ábrázolásakor a készítõk mindig (…) az érzelmek
kifejezésének nehézségét és a férfias/nõietlen agressziót
emelik ki.”24

Mint látható, a Kurva archetípusának alakváltozatai
mind szorosan kapcsolódnak a maszkulinitáshoz, és
felöltik az ahhoz társított legtöbb jellemzõt is. A

deviáns nõkarakter ebbe a rendszerbe illeszkedik bele,
mint a legszélsõségesebb formában megjelenõ Kurva-
alakváltozat, melyet az választ el a többi típustól, hogy
létével nemcsak a patriarchális világkép nõkrõl alko -
tott hagyományos képe ellen, de a legalapvetõbb
társadalmi normák ellen is lázad. 
A deviáns nõkarakterek a legtöbb esetben a

különbözõ bûnügyi mûfajokban, elsõsorban a thriller -
ben, azon belül is a pszichothrillerben és az erotikus
thrillerben tûnnek fel. Éppen e bûnügyi mûfajokban
tapintható ki leginkább a „maszkulin nõt” elítélõ bün -
tetés a filmek narrációjában. Laura Mulvey fentebb
idézett tanulmányában leírja, hogy a nõ mint kép,
látvány, ikon a klasszikus hollywoodi filmben kasztrá -
ciós szorongást vált ki. E félelem leküzdését szolgálja a
kasztráció tagadása, helyettesítése valamilyen fétissel
(fetisisztikus szkopofília); vagy a trauma újraélése, amit
a bûnös tárgy lekicsinylése, megmentése, illetve meg -
büntetése ellensúlyozhat. Ezt a szadizmussal hozza
összefüggésbe, illetve megjegyzi, hogy a film noirok is
gyakran élnek ezzel a megoldással.25 A bûnös tárgy itt
a Femme Fatale, aki veszélybe sodorja a férfit.
A Kurva összes altípusa (beleértve a deviáns nõt is)

maszkulin, fallikus vonásokkal rendelkezik, vagyis a
kasztrációs szorongást lényegében nem a fallosz hiánya
okozza, hanem annak nemkívánatos megléte a nõnél
(tehát annak maszkulinitása). Ennek megfelelõen a
bûnös tárgy megbün tetése mint narratív eszköz  az
összes olyan mûfajban megjelenik, amelyben a Kurva
archetípusának valamilyen változata feltûnik, és ahol a
nõi szerepekbe, illetve pozícióba való visszaterelést a
narratíva megköveteli. (Mint látni fogjuk, ez a vissza -
terelés a nõi Akcióhõsöket felvonultató filmek döntõ
többségében hiányzik.)
A Femme Fatale a 80-as, 90-es években átkerült az

erotikus thrillerek világába, ahol hasonló funkciót
töltött be, mint a film noirban, ugyanakkor gyakran
valamilyen devianciaformát is magára öltött —
jellemzõen mentális zavarral küzd. A Végzetes vonzerõ
(Fatal Attraction, Adrian Lyne, 1987) vagy az Elemi

14

no. 1 .
2016

22 Doane, Mary Ann: Film és maszk. A nõi nézõ elmélete. Metropolis (2000) no. 4. p. 31.

23 Tasker, Yvonne: Working Girls. Gender and Sexuality in Popular Cinema. London—New York: Routledge, 1998. p. 68.

24 Havas Júlia Éva: Nõi sorozatok: kettõ plusz kettõ. pp. 71, 77.

25 Mulvey, Laura: A vizuális élvezet és az elbeszélõ film. p. 18.
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ösztön (Basic Instinct, Paul Verhoeven, 1992) Femme
Fatal-ja ugyanúgy veszélybe sodorja a férfit, mint egy
film noirban, azonban a veszély itt sokkal közvetle -
nebb formában jelenik meg: a nõk a férfiak életére
törnek. Az erotikus thrillerek világában a Femme
Fatale új funkciót kapott: õ lett a fõ veszélyforrás,
amellyel a fõhõsnek meg kell küzdenie. A thriller
mûfaji kereteibe (a fõhõs életveszélyes szituációba
kerül, amelyet a film végére megold és megmenekül)
gond nélkül simultak bele a deviáns nõkarakterek
mint veszélyforrások, akik a film végére megnyug ta -
tóan „kiiktatódnak” (legtöbb ször meghalnak). Mivel a
deviancia mindig negatív megítélés alá esik és
intézményes kontrollt von maga után, érthetõ hogyan
válhattak kitûnõ antagonistákká a deviáns nõkarak -
terek a pszicho- és erotikus thrille rekben, akiket szin -
tén megbüntet és legyõz a narratív logika.
Mivel a deviáns nõ a hollywoodi filmben elsõsorban

thrillerekben tûnik fel, tarthatjuk ezt a zsánert a
karakter alapmûfajának is. E tendencia mindmáig
jellemzõ, ugyanis a kortárs hollywoodi thrillerek is
kedvelik a deviáns nõkaraktereket: ilyen például a Ne
szólj száj! (Don’t Say a Word, Gary Fleder, 2001),
Gothika (Mathieu Kassovitz, 2003), Fekete hattyú
(Black Swan, Darren Aronofsky, 2010), A tetovált lány
(The Girl with the Dragon Tattoo, David Fincher, 2011),
A szobatárs (The Roommate, Christian E. Christiansen,
2011), Mellékhatások (Side Effects, Steven Soderbergh,
2013) stb.

Dev i á n s  n õ  a  r oman t i k u s
v í g j á t ékban

A Karrierista új olvasatai

Annak ellenére, hogy máig a thriller a deviáns nõ -
karakterek meghatározó mûfaja, az utóbbi években
megfigyelhetõ, hogy egyéb zsánerekben is elkezdett
feltûnni e karakter. Ez a trend elsõsorban a kortárs

romantikus vígjátékokat érinti. Az ezekben feltûnõ
deviáns hõsnõk kétfajta Kurva altípust is magukba
olvasztanak: az erotikus thrillerek deviáns Femme
Fatale-jait és a kortárs romantikus vígjátékok
Karrierista nõtípusát. Ezek a nõkarakterek szétvetik a
romantikus vígjátékok narratív konvencióit, mely
szerint a maszkulin tulajdonságú hõsnõknek vissza kell
térniük a hagyományos feminin pozícióba. A roman -
tikus vígjátékokban újításként megjelenõ deviáns
nõkarakterek a protagonista pozíciójába kerültek. Ha
mûfajelméleti (és gender) szempontból közelítünk a
jelenséghez, tekinthetjük a deviáns hõsnõket felvonul -
tató vígjátékokat a mûfaj újításaként, vérfrissítéseként,
ami alapvetõ feltétele a sikeres mûfaji filmgyártásnak.
Az adott filmek sikeressége a közönség (Hollywood
esetében elsõsorban az amerikai/nyugati társadalom)
vágyait, igényeit elégíti ki.26 A „siker cenzúrája” révén
pedig a közönség maga is az alkotófolyamat részévé
válik.27 A deviáns nõ mint társadalmi probléma és
mint nõkarakter ezen a szinten összekapcsolódik, mivel
a társadalom és a filmek is hasonlóképpen kezelik a
deviáns nõt.
A deviáns nõkarakter vígjátékokban való feltûnése

csak annyiban minõsíthetõ újításnak, hogy ezelõtt
ebben a mûfajban nem volt még példa egy deviáns
nõkarakter protagonistaként való megjelenítésére.
Mind az Õ a megoldásban (All About Steve, Phil Traill,
2009), mind a Rossz tanárban (Bad Teacher, Jake
Kasdan, 2011) jól látható, hogy az alkotók egy ismerõs
nõtípust vettek alapul, az erotikus thrillerekben feltû -
nõ deviáns Femme Fatale alakját, és egybeolvasztották
azt egy kortárs nõfigurával, a Karrieristával. Ez mind -
két filmben a thriller mûfaji jegyeinek megidézésével
jár együtt. Azonban míg a thrillerben a deviáns nõ
szinte mindig antagonista, negatív karakter, aki ve -
szélyt jelent a fõhõsre, esetleg saját magára nézve is
(lásd például a Fekete hattyút), addig a vígjátékban
protagonista és humorforrás, akinek devianciája hozza
létre a komikus helyzeteket. Míg a thrillerben a karak -
ter szerepe a borzongás, izgalom, félelem fokozása,
addig a vígjátékban a nevettetés. A karakterek
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26 Pápai Zsolt — Varga Balázs: Hollywoodon innen és túl. Bevezetés a magyar mûfaji film összeállításhoz. Metropolis (2010) no.

1. p. 15.

27 Király Jenõ: Mágikus mozi. p. 155.
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„kezelésében” azonban hasonló marad a két mûfaj, a
filmek narrációja hasonló sorsot szán mind a
thrillerben, mind a vígjátékban feltûnõ deviáns nõka -
rak tereknek: a nõi devianciát mint fenyegetõ tényezõt
ki kell iktatni. A „kezelés” módszereiben mutatható ki
csak különbség, amit az eltérõ mûfaji konvenciók
szabnak meg.
Hasonlóan az erotikus és pszichothrillerek deviáns

és veszélyes nõkaraktereihez, akiket a fõhõs legyõz, s
ezzel a probléma is megszûnik, a kortárs hollywoodi
romantikus vígjátékokban is hasonló módszer vehetõ
észre. Ahogy Havas Júla Éva írja: „a hollywoodira
adaptált harmadik hullámos feminizmus úgy hat (…) a
romantikus vígjátékok narratívájára, hogy (…) egy újabb
legyõzendõ és legyõzhetõ bonyodalomtípust ad a mûfajnak
(…) a megoldásban történõ megszüntetésével megnyug -
tatóan jelzi, hogy nem jelent valós veszélyt a patriarchális
világkép mûködésére.”28 A két mûfaj narrációjában az a
fõ különbség, hogy míg a thrillerben a „gonosz” nõket
a férfi gyõzi le (legtöbbször meghalnak, mivel õket nem
lehet femininné visszaalakítani), addig a romantikus
vígjátékokban a hõsnõn belül történik meg a harc, és
önmaga választja a „helyes” utat, amelynek során
sikeresen visszatalál a hagyományos feminin pozícióba,
ami a férfival való romantikus kapcsolat kialaku -

lásának alapfeltétele. A férfi karaktere annyiban járul
ehhez hozzá, hogy segít megtalálni a „helyes utat”,
tehát nem legyõzi a nõt (mint a thrillerekben), hanem
segít neki, hogy önmagát gyõzze le. A romantikus
vígjáték narratív konvencióit (romantikus kapcsolat
kialakulása a film végére) a deviáns Karrierista nõi
fõhõs csak teljes átalakulása árán tudja beteljesíteni.
Az Õ a megoldás és a Rossz tanár tökéletes példái

annak, hogy a Karrierista nõtípusa és az azzal járó nar -
rációs séma hogyan kapcsolódik össze a hõsnõk
devianciájával, illetve a maszkulinitással. 
Az Õ a megoldás egy hagyományos romantikus víg -

játéki alapszituációt vázol fel. A film egy munka -
mániás hõsnõt mutat be: Mary Horovitz (Sandra
Bullock) egy újságnál dolgozik keresztrejt vény-
készítõ ként. Saját bevallása szerint az az életcélja,
hogy terjessze a „ke resztrejtvény igéjét”. Mary
munkamá niája miatt magányos, nincsen senkije,
barátai sincsenek, nem jár társaságba, a szüleivel él. A
film alaphelyzetét tehát egy karrierista, magányos nõ
adja, azonban a film során nem a hõsnõ munka -
mániája lesz a felek egyesülését hátráltató tényezõ,
hanem a hõsnõ deviáns visel kedése.
A Rossz tanárban szintén felidézõdik a Karrierista

nõtípusa. A film cselekménye ott kezdõdik, ahol a Kar -
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28 Havas Júlia Éva: Magyar romantikus vígjáték a 2000-es években. Metropolis (2010) no. 1. p. 66.
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rie rista hõsnõket felvonultató romantikus vígjátékok
végzõdni szoktak. A hõsnõ, Elizabeth Halsey (Cam eron
Diaz) általános iskolai tanár, aki azért hagyja ott a
munkáját, mert eljegyezték, és feleségként már nem
akar tovább tanítani. A hõsnõ azonban nem változik
odaadó feleséggé, ellenkezõleg, mind a Feleség/Anya
mind pedig a Karrierista típusát kikezdi. Elizabeth nem
akar sem odaadó feleség, sem a romkomok Karrie ris tája
lenni, karaktere leginkább az erotikus thrillerek
veszélyes szeretõit idézi, aki elcsá bítja és manipulálja a
férfiakat. Elizabeth karaktere így leginkább a thriller ha -
gyományait éleszti újjá vígjátéki keretek között. Ezzel
viszont roncsolja a romantikus vígjáték narratí váját.
Ugyanez figyelhetõ meg az Õ a megoldásban is,

amely szintén megidézi a thrillerek világát. Marybõl
elõbújik a csábító démon, amikor elõször meglátja ran -
dipartnerét, Steve-et (Bradley Cooper). Kihívó ruhába
öltözik, rámenõsen viselkedik, majd szinte leteperi a
férfit, aki menekülni próbál a helyzetbõl. Mary masz -
kulin pozícióját (rámenõsségén túl) Steve vizuális
megjelenítése is alátámasztja. A férfi testérõl több
köze  lit, egy alkalommal pedig szuperközelit kapunk (az
ajkairól, miközben Maryhez beszél), tehát egyértel -
mûen passzív látvánnyá alakul, ahogy azt Laura
Mulvey leírta a nõi alakkal kapcsolatban. A meghó -
dítandó romkom hõsnõ ezzel veszélyforrássá alakul át,
aki fenyegetést jelent a férfira nézve. Mary városról
városra követni kezdi a férfit. Steve félelme a cselek -
mény során egyre csak fokozódik, azt hiszi, hogy a nõ
az életére tör. Persze e mögött nincsen valós veszély.
Számos olyan jelenetet láthatunk a filmben, ahol Mary
amúgy ártalmatlan tettei, mozdulatai félelmet váltanak
ki a férfibõl. Azzal pedig, hogy a hõs nõ veszélyforrást
kezd jelenteni a férfire nézve, a roman tikus vígjáték
átfordul thrillervígjátékba.
A Rossz tanár hõsnõje is használja az erotikát a

férfiak manipulálására, azonban az õ motivációja nem
olyan „erkölcsös”, mint Maryé. Miután kidobja võle -
génye, Elizabeth egyetlen célja, hogy találjon egy gaz -
dag férfit, aki eltartja (võlegényétõl is ezt várta el), s
ezért bármit hajlandó megtenni. Míg az Õ a megol dás -
ban ez az erotikus, veszélyes, csábító nõ csak a film

elején tûnik föl, mintegy katalizátorként Steve félel me -
ihez, addig a Rossz tanár hõsnõje végigviszi ezt a tulaj -
 don ságot, amely a manipulációja szerves részét képezi. 
Mindkét hõsnõnél a mentális és viselkedésbeli zavar

valamilyen formája mutatkozik meg.29 Ha diagnosz -
tizálni próbálnánk a két hõsnõ devianciáját, Marynél
az Asperger-szindróma, Elizabethnél pedig az anti -
szociális személyiségzavar tûnne kézenfekvõnek. Mind -
két devianciaforma viselkedési-beilleszkedési zava rok -
ban mutatkozik meg. Mary nem tudja, hogyan visel -
ked jen társas szituációkban, nem tudja értelmezni és
alkalmazni az alapvetõ emberi gesztusokat sem (így a
fõhõs félelmeit, illetve annak jeleit sem képes felis -
merni). 
Míg Mary devianciája a film során fokozatosan

elkülönül a többi „szerepétõl” (mint Karrierista nõ és
mint csábító démon), addig Elizabeth karakterében az
erotikus csábító és a deviancia (a mentális zavar)
szerves egységet alkot, végig együtt mûködik a karak -
terben (s ezáltal szintén felidézi az erotikus/pszicho-
thrillerek nõkaraktereit, lásd például a Végzetes vonzerõ
vagy az Elemi ösztön csábítóját, akiket szintén az
erotikus vonzerõ, illetve valamilyen mentális zavar
jellemez). Elizabeth az antiszociális személyiségzavar
szinte összes jellemzõjét magán viseli. Énközpontú, fo -
gyatékos erkölcsi érzékû, viselkedését saját szükségletei
irányítják, nem törõdik mások igényeivel (egy tanári
értekezleten sem vesz részt, kollégái kéréseit semmibe
veszi), nem érez empátiát (mikor meglátja egyik diákját
sírni a folyosón, rögtön továbbáll), hajlamos az állandó
hazudozásra, másokat manipulál saját érdekeinek meg -
felelõen, semmibe veszi és folyamatosan megsérti má -
sok jogait, s emiatt gyakran összetûzésbe kerül a
törvénnyel, s ahogy az antiszociális személyiségzavarral
küzdõk nagy része, kábítószert is fogyaszt30 (számos
jelenetben marihuánát szív, íróasztala alsó fiókja tele
van különbözõ kábítószerekkel).
Bár mindkét filmben központi szerepû a deviancia

és annak hatása a hõsnõk környezetére, a két film
eltérõ „megoldással kísérletezik” ennek kezelésére. Az
Õ a megoldásban a mûfaj roncsolását láthatjuk, mivel a
hõsnõ nem veti le devianciáját és az ahhoz kapcsolt
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maszkulin vonásait, míg a Rossz tanárban ez megtör -
ténik, így ez a megoldás a mûfaj megerõsítéséhez vezet.
Az Õ a megoldásban a romantikus vígjáték narratív
konvencióinak sérülése a történet lezárásában is tetten
érhetõ. A felek nem egyesülnek a film végére, pedig
ennek megvan a lehetõsége. Steve idõvel rájön, hogy
Mary mégsem jelent veszélyt, ráadásul a furcsa visel -
kedését is el tudja fogadni. Egy film végi jelenetben
meg is védi õt sértegetõitõl, és felsorolja értékeit. Ekkor
elgördül az az akadály, amely eddig elválasztotta a párt.
A hõsnõ azonban nem a férfit választja, hanem saját
devianciáját. Itt mutatkozik meg a film legrendha -
gyóbb újítása. A devianciát ugyanis nem legyõzendõ
akadályként, hanem értékként kezeli a film. A fõ konf -
liktus nem a szerelmi hajsza lesz, hanem a hõsnõ
választása a normális élet (a feminin pozíció) és a
deviancia (a maszkulin pozíció) között. A film egy
egész epizódot szentel a normalitás és a deviancia
harcának egy háromlábú gyermek törté netén keresztül.
A kórház elõtt két drukkoló tábor alakul ki: a
lábpártiak (akik a devianciát képviselik) és a lábel -
lenzõk (akik a normalitást). Érdekes összefüggésre
lelhetünk, ha a kislány harmadik lábát (amelyet
kifejezetten úgy írnak le, hogy az a két lába között nõtt
ki) egy oda nem illõ falloszként értelmezzük. (S nyilván
az sem véletlen, hogy az esetrõl riportot készítõ híradós

egy régen pénisszel rendelkezõ nõvel készít interjút.)
Ebben az értelmezésben a lábpártiak a kislány
„maszkulinitása” mellett (ami a devianciát jelenti), a
lábellenzõk pedig a femininitása (a normalitás) mellett
tüntetnek, és követelik a harmadik láb levágását
(tehát a fallosz eltüntetését). A hõsnõnek döntenie
kell, hogy melyik táborhoz csat lakozik, s természetesen
a lábpárti, deviáns csopor tot választja. 
Mary azzal, hogy a férfit üldözte, a normális életet

(és a feminin pozíciót) is hajszolta, végül ezt feladja, és
csatlakozik a többi furcsa, kitaszított alakhoz. Ahogy a
hõsnõ mondja a film végén: „Találj valakit, aki csak
annyira normális, mint te, vagy akár egy csomó minden -
kit.”  A romkom narratíva szétrombolásával a szokásos
„üzenet” is sérül, ráadásul a hõsnõ nemcsak a társadal -
mi nemének megfelelõ pozícióba nem tér vissza, de
még a társadalom normái alól is kibújik. Ezzel kilép az
elvárások láncából, amiket nõként (találjon párra,
éljen normális/nõies életet) kellene követnie. A film
(mûfajt romboló) újítása tehát az, hogy a hõsnõ nem
nõként, a férfi társaként találja meg identitását, hanem
deviánsként.
A Rossz tanárban is megfigyelhetõ a romantikus

vígjáték mûfaji roncsolása, mivel középpontjában nem
a Karrierista, hanem inkább a thrillerekbõl ismerõs
erotikus, démoni nõ áll. A deviancia azonban nem
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„önállósul” és nem képez értéket, hanem a hõsnõ
(pontosabban egy antihõs(nõ)) negatív tulajdonságait
bõvíti. S ez érthetõ is, ha figyelembe vesszük, hogy az
antiszociális magatartás egy sor olyan más devianciát is
generál, amely a jogilag védett értékeket is sérti (pél -
dául bûnözés, kábítószer-használat).31 A hõsnõnek
(hasonlóan a Karrierista karakteréhez) magától kell
rájönnie, hogy nem a „helyes úton” jár. A „helyes út”
megtalálásában pedig egyik munkatársa, a tornatanár
Russel (Jason Segel) segíti, aki a film során végig udva -
rol neki, s õ az egyetlen, akit a hõsnõ nem mani pulál
céljai elérésének érdekében. Egyidejûleg õ az a törté -
netben, aki, átlátva a nõ mesterkedésein, a hagyo má -
nyos romkom hõsnõt látja benne, vagyis a nõies nõt.
Elizabeth eredeti motivációja, hogy találjon egy

gazdag férfit, aki eltartja, beteljesülni látszik egy másik
(gazdag) férfi (Justin Timberlake) megjelenésével. A
hõsnõ azután változik meg, hogy odaadja magát a
gazdag férfinak. A csábító, erotikus nõ karakterével
való „szembesítés” döbbenti rá, hogy õ mégsem ilyen,
tehát feladja maszkulin énjét. Az erotikus démon
álcája ezzel lehullik róla, s ezután fordul elõ elõször,
hogy elfogadja a tornatanár közeledését. Az erotikus
„álca” lehullásával egyszersmind devianciája is elillan,
tehát maszkulinitása minden rétegét leveti, mivel csak
így találhat vissza a hagyományos feminin pozícióba.
Az új évben, az iskolakezdésnél már egy teljesen új nõt
láthatunk, aki részt vesz az iskolai programokban,
barátkozik a kollégáival, nem pedig kihasználja õket, és
hivatását is megtalálja, nevelési tanácsadó lesz — tehát
tulajdonképpen egyfajta anyai szerepbe helyezkedik. 
A két film kétféle megoldása jellemzõen korrelál a

filmek kritikai fogadtatásával. A Rossz tanár a deviáns
hõsnõ „legyõzésével”, megszüntetésével helyreállítja a
patriarchális világ rendjét és kedvezõ fogadtatásra talál
(már készül is a folytatás). A sokkal radikálisabb Õ a
megoldás, amelyben a hõsnõ kilép a patriarchális ke -
retekbõl, fogadtatása igen rossz volt: 2009-ben öt
Arany-Málna-jelölést is kapott. Véleményem szerint az

Arany-Málna-jelölések azt mutatják, hogy a film kon -
vencióromboló jellegébõl adódóan kategorizálha tatlan
(értékelhetetlen) lett, és egyszerûen rossz romantikus
vígjátéknak minõsítették.

Deviáns hõsnõ a romantikus vígjáték határán 

A Személyiségtolvaj (Identity Thief, Seth Gordon, 2013)
és a Tammy (Ben Falcone, 2014) deviáns hõsnõinek
ábrázolásánál a mentális (viselkedésben meg nyilvá -
nuló) deviancia mellett már a fizikai deviancia
megjelenítése is fõszerepet kap. A fizikai devianciát
ugyan nem tartják kifejezetten nõi devi anciaformának,
azonban a filmekkel összekapcsolva már kidomborodik
a nõkkel/nõiességgel való kitünte tett kapcsolata. A
fizikai deviancia definíciója szerint egy adott kultú -
rában az átlagosnak, megszokottnak, „normálisnak”
értékelt külsõ megjelenéstõl eltérõ fizikai tulajdon -
ságokkal rendelkezõ személyt jelöli. Ilyen fizikai
devianciaformának tartják például az elhízást, alacsony
termetet stb.32 A kapitalista, fogyasztói kultúrában
„normális” testen a fiatal, karcsú, „szép” testet értik. A
hollywoodi mozinak kezdetektõl fogva nagy szerepe
van az ideális külsõ képzetének kialakításában. A
hollywoodi álomgyár által kitermelt sztároknak ugyanis
mindenkor meg kellett felelniük a fizikai tökéletesség
eszményének.33

A fizikai tökéletességnek való megfelelés ugyanak -
kor jobban sújtja a nõket, mint a férfiakat, mi több, a
„szépség mítosza” egyenesen a nõiességgel kapcsolható
össze (lásd a nõi nem mint szebbik nem kifejezést).
Naomi Wolf A szépség kultusza címû könyvében leírja,
hogy a „szépségmítosz” egyfajta társadalmi ellenõrzõ
szerepet tölt be, amely a patriarchális rendszerek
velejárója. A nõk a „szépség mítoszának” való megfele -
léssel ugyanis azokat a szerepeket éltetik, amelyeket a
patriarchális világ erõltet rájuk.34A fizikai tökéletesség
ma is alapvetõ fontosságú a hollywoodi filmben, s a
nõket (nõi sztárokat) ez fokozottabban érinti, mint a
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férfiakat. A Személyiségtolvaj és a Tammy deviáns hõs -
nõi fizikai devianciájukkal tehát nem csupán a ro -
mantikus vígjátékok, de általánosságban a hollywoodi
film (illetve az egész nyugati tömegkultúra) alapvetõ
normáit is megkérdõjelezik.
Mindkét film hõsnõjét Melissa McCarthy alakítja,

akinek neve mára egybeforrt azzal az antiszociális
nõfigurával, amelyet 2010 óta minden szerepében
megformál. Elsõ deviáns karakterét az Ilyen a formám
(The Back-up Plan, Alan Poul, 2010) mellékszerepében
alakította. Ezután következett a Koszorúslányok
(Bridesmaids, Paul Feig, 2011) deviáns nõfigurája,
amely Oscar-jelölést hozott a színésznõnek a legjobb
nõi mellékszereplõ kategóriában. Ez a jelölés a karakter
életképességét is igazolta, úgyhogy a színésznõ ezután
kizárólag ilyen nõfigurákat alakított, de már fõsze re -
pekben. A Személyiségtolvaj és a Tammy is ennek egy-
egy példája.
A Személyiségtolvaj bûnügyi vígjátékként indul,

amelyben a hõsnõ, Diana (Melissa McCarthy) elra bol -
ja egy egyszerû családapa, Sandy (Jason Bateman)
személyiségét, hogy bankkártyáit lemeríthesse. A férfi
útnak indul megkeresni a nõt, aki tönkretette hírne -
vét, és megpróbálja õt a rendõrség kezére adni, eköz -
ben jobban megismerik egymást. A Tammy hõsnõje,
miután kirúgják állásából, és férje is megcsalja, útnak
indul nagymamájával (Susan Sarandon) a Niagara-
vízesés hez, útközben pedig találkozik a neki rendelt
férfival. Mindkét filmben megvan ugyan a romantikus
vígjátéki narratíva lehetõsége, azonban az csak a
Tammyben teljesedik ki. Ehhez (mint azt az elõzõ feje -
zetben lát hattuk) az szükséges, hogy a deviáns
nõkarakter levesse devianciáját és maszkulin tulajdon -
ságait. Mindkét film megidézi tehát a romantikus
vígjátékok hagyományos narratíváját, de a (mentális
zavar mellett megjelenõ) fizikai deviancia miatt nem
csupán megkérdõjelezik azt, de a komikum fõ forrásává
is teszik ezt a devianciaformát. Mindkétszer megfigyel -
he tõ az a szándék is, hogy a deviáns nõkaraktert össze -
egyez tessék a hagyományos romkom hõsnõ típusával,
ami mindkét filmben kap egy sajátos funkciót is: a
nevettetés eszközévé válik. Mind Diana, mind Tammy
ugyanis többszörösen ellentmond a hagyományos
romkom hõsnõkhöz kapcsolt vizuális normának:
alacsonyak és ducik (ami a színésznõ természetes testi

adottságából fakad), ehhez mindkét film az ápolat -
lanságot, a lustaságot és a falánkságot kapcsolja még
hozzá. Mind a Személyiségtolvaj, mind a Tammy a
hõsnõk (elsõsorban fizikai) devianciáját használja fel
arra, hogy a romantikus szálat megkérdõjelezze, és
eköz ben nevetésre késztesse a nézõt.
A Személyiségtolvajban Diana többször is közeledni

próbál Sandyhez. Ezekben a jelenetekben a nézõt az
készteti nevetésre, hogy Diana nincs tudatában fizikai
devianciájának, és megpróbál a hagyományos romkom
hõsnõk bõrébe bújni (és komolyan is veszi ezt a
szerepet), ami meglehetõsen kellemetlen a férfi szá -
mára, aki megpróbálja elhárítani Diana közeledését. A
Tammyben ugyanezzel a megoldással találkozhatunk.
A hõsnõ teljesen biztos vonzerejében, hasonlóan
Diana hoz, s azzal dicsekszik nagymamájának, hogy
szinte túl könnyû dolga van a férfiakkal. A nézõ persze
tisztában van azzal, hogy ez nem igaz, s ugyanúgy
nevet hasztalan próbálkozásain, mint ahogy a Szemé -
lyiség tolvajban is tette.
Mindkét filmben kísérlet történik a deviancia felszá -

molására. A Személyiségtolvajban Diana abban a je -
lenetben kerül legközelebb ehhez a pozícióhoz, amikor
külsejét teljesen átváltoztatják. A luxus szál lodai
jelenetben a profi személyzet rávezeti õt a „helyes”
szépítkezés módjára, szolid ruhákat adnak rá, új frizurát
és elegáns sminket kap. Diana új külsejével lassított
felvételen vonul a férfi felé, egyfajta jele nésként (a
vizuális élvezet tárgyaként) feltûnve a vásznon. Ezzel
együtt személyisége is átalakul. Leveti agresszív,
maszkulin énjét, kedvessé, szerénnyé és érzékennyé
válik, megnyílik a férfinak, és elmeséli élettörténetét,
ami mostani (deviáns) életviteléhez vezetett. A férfi
ebben a jelenetben kerül a legközelebb Dianához,
megdicséri külsejét, és szeretné, ha ilyen maradna,
mivel szerinte ez az õ igazi énje. Tehát a kettejük
közötti romantikus kapcsolat lehetõségéhez akkor
kerül a legközelebb a történet, amikor a hõsnõ
megszabadul maszkulin és deviáns vonásaitól, s
femininitása hangsúlyozódik. Az átváltozás azonban
csak egyetlen jelenet erejéig tart. Diana hamar
visszaváltozik deviáns nõvé, így ez az epizód nem
változtat hõsnõnk helyzetén, nem kaphatja meg a
férfit. Deviáns viselkedése sem változik meg azzal, hogy
külsejét „normalizálták”. A Személyiségtolvajban tehát a
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romantikus vígjátéki szál csak idézõjelben, a nevettetés
eszközeként, illetve teljes egészében csak egy jelenet
erejéig tûnik fel.
A Tammyben az átváltozás fokozatosan megy végbe,

végigkíséri az egész narratívát. Tammy a film elsõ
felében a Személyiségtolvajban alakított karaktert hozza,
egészen addig a pontig, amikor találkozik a neki rendelt
nagy Õ-vel. A csábítást, hasonlóan Dianahoz, agresszív
módon kezdi meg, ami elsõre elrettenti a férfit. Az ezt
követõ jelenetekben Tammy megkezdi átalakulását,
hogy megfeleljen a férfi elvárásainak, és visszataláljon a
feminin pozícióba: hódító, agresszív, maszkulin tulaj -
don ságait elhagyva visszafogottan, sõt szégyenlõ sen
kezd viselkedni a férfival.
Tammyn kívül a film összes többi fontos nõkaraktere

is deviáns vagy valamilyen módon normasértõ. A
nagymamát például alkoholizmusa és promiszkuitása
keveri folyton bajba. (Ez utóbbi egyértelmûen utal a
Kurva archetípusára.) A másik két fontosabb nõka -
rakter pedig egy leszbikus pár. Azonban csak a hõsnõ
változik meg, amit a neki szánt férfi megjelenése indít
el. Tammy a hódító (maszkulin) pozíciójából a meghó -
dítandó (feminin) pozíciójába kerül át, amit gesztu -
saival, mimikájával egyértelmûen kihangsúlyoz. Átala -
kulásának utolsó lépése külsejének megváltoz tatása.
Miután kisminkelik, csinos ruhába öltöztetik, guban -
cos, kócos haját kifésülik, külsõleg is visszatalál a
hagyományos nõi pozícióba. Nagymamája meg is
jegyzi: „Így már egész nõies vagy.”  A következõ jelenet -
ben a férfi és Tammy kapcsolata a kezdeti felállás
ellentétébe fordul. A férfi keresi Tammy társaságát,
udvarol neki, megdicséri külsejét, fizikailag is közeledik
hozzá. Ezzel helyreállt a romantikus vígjátékok hagyo -
mányos narratív sémája, a film ennek megfelelõen
hagyományos romantikus vígjátéki befejezéssel zárul. 
A Tammy narratív megoldása tehát a Rossz tanár

példáját követi. Mindkét film azt bizonyítja, hogy a
hagyományos romantikus vígjáték mûfaji konvenciói
csak egy feminin (vagy azzá változó) hõsnõvel telje -
sedhetnek ki. A különbség csak annyiban mutatható ki,
hogy a Tammyben a mentális (viselkedésbeli) devi an cia
mellett a fizikai devianciát is meg kell szüntetni ahhoz,

hogy a narratív konvenciók beteljesüljenek. A
Személyiségtolvajban (leszámítva az átalakulás jelene tét)
Diana nem szabadul meg deviáns, antiszociális énjétõl,
ugyanakkor a narratíva õt is megbünteti, bör tönbe
kerül hitelkártyacsalásért. Azonban a börtön hatására
sem változik meg, agresszív, antiszociális visel kedését a
film során mindvégig megõrzi (a film utolsó jelenetében
például rátámad az õrökre). Mivel végül nem jön össze
a férfival, a narratíva sem tereli õt vissza a
hagyományos, passzív nõi pozícióba. Dianának nem
szükséges femininnek lennie, mivel ezt a pozíciót Sandy
felesége már birtokolja, s „normálissá” sem kell vál -
toznia, mivel ezzel éppen azt az egyedi tulajdonságát
veszítené el, ami miatt Sandy családja befogadta õt.
Dia na szerepe ugyanis abban merül ki a film végén,
hogy szabályszegõ magatartásával izgalmat csempésszen
egy szabálykövetõ és emiatt kissé unalmas amerikai
család hétköznapjaiba.
Mind a deviáns Karrierista, mind a fizikai devian -

ciával rendelkezõ romkom hõsnõk esetében azt
láthattuk, hogy a deviancia és az ahhoz kapcsolódó
maszkulin jellemvonások összeütközésbe kerültek a
hollywoodi ideológia normatív nõi szerepfelfogásával.
A hõsnõk devianciája megakadályozta, illetve szétve -
tette, vagy idézõjelbe tette a romantikus vígjáték mû -
faji és narratív konvencióit, ami csak e jellemvonások
elhagyásával állhatott helyre. 

A deviáns nõ mint férfi

A nõk aktív pozíciója csupán egyetlen mûfajban nem
váltja ki a (deviáns) férfias jegyek kötelezõ felszámo -
lását, ez pedig az akciófilm mûfaja. Fontos megjegyezni,
hogy ebben az esetben is csak akkor, ha nõi prota -
gonistáról és nem mellékszereplõrõl van szó, mivel a
mellékszerepekben itt is szinte kivétel nélkül a
hagyományos, nõi, passzív pozíció jelenik meg. A nõi
mellékszereplõknek ugyanis a mûfajban az a funkció -
juk, hogy a fõhõs megmenthesse, illetve jutalmul
megkap hassa õket az akadályok leküzdése után.35

Nõi protagonisták a 70-es, 80-as években kezdtek
feltûnni az akciófilmek világában, például a Charlie
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angyalai sorozatban (Ivan Goff — Ben Roberts, 1976—
1981).36 A nõi akcióhõsök feltûnése azonban nem
alakította át ennek az alapvetõen maszkulin mûfajnak
a hõsérõl kialakított konvenciókat. A hagyományos
(férfi) akcióhõs a maszkulinitás jellemzõ jegyeivel bír:
aktivitás, függetlenség, agresszió, fizikai erõ stb. A nõk
protagonistaként e hagyományokat követik, és a férfi
aktív pozíciójába helyezkednek.37

Ahhoz, hogy a nõi akciósztárok szerepeltetése
trenddé válhatott Hollywoodban, a Kurva archetípu -
sának beépítésére volt szükség az akciófilm mûfajába.
Alapvetõen kétfajta stratégia mutatható ki a nõi ak -
cióhõsök ábrázolásában. A fizikai erõhöz társuló férfi as
vagy a nõiséget hangsúlyozó csábító, erotikus külsõ. Ez
utóbbi a Femme Fatale alakjából merítkezik, aki az
erotikus hatalmat gyakorló nõt megjelenítve (a Kurva
archetípusának egy változataként) a maszkulin oldal -
nak felel meg. A nõi akcióhõst szerepeltetõ kor társ
hollywoodi filmekben ez utóbbi megoldás terjedt el.
A nõi akcióhõsök maszkulinizálásának narratív

következményei is vannak. A történetekben a hõsnõk
tetteinek indítékát gyakran az apjukhoz vagy egy
apafigurához fûzõdõ kapcsolatban határozzák meg,
ezzel jelezve, hogy közvetlenül vagy közvetve az apa,
vagyis egy férfi nevelte õket ilyen „maszkulinná”. Ez
látható többek között a Lara Croftban, a Charlie
angyalaiban és az Elektrában is. Ugyanakkor a cselek -
ménybe szõtt szerelmi szálak megoldásaiban is jól
látható a nõi maszkulinitás, illetve a maszkulin pozíció
kiemelése. A férfi mellékszereplõhöz kapcsolódó
szerelmi szálakban ugyanaz a megoldás figyelhetõ meg,
mint amit a Kurva archetípusára vonatkozóan lát -
hattunk. A nõi akcióhõs csak abban az esetben jön
össze a narratíva szerint neki rendelt férfival, ha az
eléggé „nõies”, passzív, kedves stb., tehát nem jelent
fenyegetést a hõsnõ maszkulin pozíciójára nézve. A
Charlie angyalaiban például, miután kiderül az addig
kedvesnek és védtelennek tûnõ férfiról (akivel az egyik
angyal romantikus viszonyt is kezdett), hogy valójában
egy manipulatív, veszélyes bûnözõ, a narratíva

megbünteti: a film végére meghal. Ugyanezt láthatjuk
a Lara Croft 2-ben is (Jan de Bont, 2003). A
romantikus szál a hõsnõhöz hasonló kemény, maszku -
lin férfival itt sem teljesedhet be, ráadásul a hõsnõ
maga végez a veszélyessé váló férfival.
A maszkulin és feminin szerepek és pozíciók tehát

megvannak a nõi akcióhõsöket felvonultató filmekben
is, csak az új leosztásnak megfelelõen megfordítva. A
mûködési séma ugyanaz marad, ami világosan mutatja,
hogy a hollywoodi filmben megszokott maszkulin-
feminin pozíciók és az ahhoz kapcsolt narratív konven -
ciók az akciófilmekben fontosabbá váltak, mint a
szereplõk biológiai neme.
A Deviáns Akcióhõsnõ típusát egyszerre jellemzi a

mentális és fizikai deviancia, a férfias külsõ és vi -
selkedés. A Személyiségtolvaj ebbõl a szempontból még
csak átmenetet képez, mivel keveredik benne a férfi- és
nõi pozíció, a Nõi szervek (The Heat, Paul Feig, 2013)
azonban már a legteljesebb példáját nyújtja ennek a
nõkarakternek. A Személyiségtolvaj és a Nõi szervek
hõsnõinek antiszociális személyiségzavara (annak
maszkulin jellege miatt) tökéletesen illeszkedik az
akciófilmek szüzséjéhez. A hõsnõk maszkulinitása és
devianciája több szálon is összekapcsolódik. Az an -
tiszociális személyiségzavarral küzdõk döntõ több sége
eleve férfi, ráadásul ez a devianciaforma szá mos olyan
tulajdonsággal is jár, amelyet elsõsorban férfiakhoz
szoktak kapcsolni, mint a hatalomra törek vés vagy a
fizikai agresszió.38

A Személyiségtolvajhoz hasonlóan a Nõi szervekben is
Melissa McCarthy alakítja az antiszociális nõfigurát, de
partneréül nem egy férfit, hanem egy másik nõt kap. A
történet szerint Mullins, a bostoni rendõrnyomozó
(Melissa McCarthy) egy drogügylet felgöngyölítése
során kénytelen együtt dolgozni az arrogáns FBI-
ügynökkel, Ashburnnel (Sandra Bullock). A buddy
movie kritériumainak megfelelõen a filmben a két
eltérõ jellem ütköztetésébõl fakadnak a poénok. Az
ilyen típusú filmekben szinte kizárólag azonos nemû (és
többnyire férfi) karaktereket párosítanak, mivel az
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eltérõ nemû és gondolkodású/jellemû párosítás inkább
a romantikus vígjátékok alapreceptje szokott lenni.
A Személyiségtolvajban jól megfigyelhetõ ez a

probléma. A filmben, mint láthattuk, a két fõszereplõ
közötti romantikus szál csak idézõjelben, a nevettetés
eszközeként kapott helyet a narratívában. A film
inkább a férfi plusz férfi felállást reprezentálja, mivel
Diana (az átváltoztatását leszámítva) inkább férfiként,
férfipozícióban tûnik fel, mind Sandy, mind pedig a
közönség szemében. Emellett mind a mentális
(antiszociális magatartása), mind a fizikai devianciája
(duci alkata) ezt a férfias képet támasztják alá. Anti -
szociális magatartása leglátványosabban a fizikai
agresszióban mutatkozik meg. Diana többször is
hirtelen rátámad emberekre, elsõsorban férfiakra,
akiknek esélyük sincs vele szemben. Férfiassága szo -
rosan összekapcsolódik duci alkatával (tehát fizikai
devianciájával), ami fizikai erejét is demonstrálja.
Erõsebb a férfiaknál is, szinte emberfeletti ereje van. A
cselekmény során többször is autóbalesetet szenved, de
mindkét esetben sértetlenül áll fel. A második bale -
setet már a férfi sem állja meg csodálkozás nélkül, és így
kommentálja a történteket: „Hogy nem haltál meg? Elü -
tött egy autó! Egyáltalán ember vagy?” A Személyiségtolvaj

inkább buddy movie-ként, semmint romantikus
vígjátékként funkcionál, és az elõbbi kritériumainak
megfelelõen tulajdonképpen egy férfi- és egy másik
férfi-(ként ábrázolt) karakter párosításával játszik el.
A Nõi szervek, hasonlóan a Személyiségtolvajhoz,

meg kérdõjelezi, illetve idézõjelbe teszi a hõsnõk
nõiességét, így az eredetileg két nõi fõhõst párosító
felállás tulajdonképpen átalakul két férfi(as nõ)
párosává. Mullins és Ashburn férfiassága az elõzõ
filmhez képest sokkal hangsúlyozottabb. A fentebb
elemzett férfipozíció és az azokhoz kapcsolt férfias
vonások a nõi protagonistákat bemutató akciófilmek
hagyományaihoz igazodnak, a férfi szereplõk ennek
megfelelõen csak a periférián kapnak helyet a narra -
tívában, a cselekmény aktív elõmozdítói a nõi karak -
terek lesznek.
A nõi hõsök férfias pozíciójának demonstrálására a

film vizuális és narratív eszközöket is alkalmaz,
hasonlóan a Személyiségtolvajhoz. Mullins a film teljes
ideje alatt férfiruhában jár, öltözékét egy lompos
férfipóló és mellény, illetve mackónadrág teszi ki.
Kollégái is férfiként kezelik, a film számos vizuális
poénja pedig kifejezetten a férfias külsejére alapoz.
Ashburn több alkalommal is összetéveszti õt egy
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hasonló testalkatú, nagydarab férfival. Mindezek
mellett Mullins meglehetõsen érzéketlen minden
finom, „nõies” dolog és szokás iránt is. Ashburn
lakásán járva például meglepõdik, amiért az pizsamát
húz alváshoz, illetve, hogy függönyökkel díszíti lakását.
Az õ lakásának ablakai be vannak deszkázva, a hûtõ -
jében pedig nem élelmiszereket tart, hanem különféle
lõfegyvereket, világháborús gránátokat, és egy
aknavetõt. Azonban Ashburn ábrázolása sem válik
nõiessé. Munkahelyi öltözetének megfelelõen végig
öltönyt, nadrágot és inget visel. De (Mullinssal ellen -
tétben) férfias megjelenését a környezete folytonosan
szóvá teszi. Egy egész jelenet épül egy ilyen párbe -
szédre, amikor Mullins családja arról faggatja õt, hogy
valójában nem férfi-e, vagy esetleg nem változtatott-e
nemet. A hõsnõk férfias ábrázolása mellett Mullins
esetében a fizikai deviancia is hangsúlyos marad.
Amellett hogy férfiruhában jár, meglehetõsen ápolat -
lan, haja kócos és zsíros, ruhái nyúzottak és elhasz -
náltak, lakása pedig rendetlen és mocskos. Minde zek -
hez jön a színésznõ természetes testi adottsága:
alacsony és duci, ez utóbbi azonban (hasonlóan a
Személyiségtolvajhoz) férfias fizikai erejét demonstrálja.
A Nõi szervek tehát a hagyományos férfi-nõi/aktív-

passzív pozíciók helyett két aktív nõkaraktert állít a
középpontba. A hõsnõk férfipozíciójának hozomá nya -
ként mindkét hõsnõ a Kurva figurájának egy-egy vál -
tozatát reprezentálja. Ashburn a jól ismert Karrie rista
típusát idézi, míg Mullins a Kurva archetípusának
legszélsõségesebb változataként a Deviáns Akcióhõs -
nõt. Az eddig elemzett deviáns hõsnõk közül, amelyek
a Kurva valamelyik alakváltozatával keveredtek (így
jött létre a deviáns Femme Fatale, illetve a deviáns
Karrierista), Mullins figurája szolgáltatja a legszélsõ -
ségesebb Kurva alternatívát. Alakjában ugyanis keve -
re dik a mentális (antiszociális személyiségzavar) és
fizikai deviancia (ápolatlanság, elhízás), illetve a férfias
külsõ és pozíció. Az eddig elemzett nõfigurák közül
tehát Mullins alakja távolodott el legjobban a hagyo -
mányos nõi szerepektõl.
A Nõi szervek újítása a két figura narratív kezelé -

sében is megfigyelhetõ. Ashburn karakterében a
Karrierista alakja köszön vissza, és kezdetben a karak -

terhez kapcsolt minden tulajdonságát is megjeleníti. A
film nyitójelenetében Ashburn ügynököt egy razzia
alatt láthatjuk, munkatársai közül egyedüli nõként
vesz részt az akcióban, ráadásul jobban is teljesít férfi
kollégáinál. Alakjában a Beépített szépség (Miss
Congeniality, Donald Petrie, 2000) címszereplõjének
karakterére ismerhetünk rá. Csak a munkájával van
elfoglalva, kollégái férfiként tekintenek rá, nincsenek
barátai, se szerelme. A kezdeti felállásban tehát a
Karri erista és a hozzá kapcsolt tulajdonságok hagyo -
mányosan negatív reprezentációját láthatjuk, azonban
a karakterben megbúvó férfias tulajdonságok (amelyek
a romantikus vígjátékokban a nagy Õ jelenlétében,
illetve annak hatására szûnnek meg) nem probléma -
ként jelennek meg, hanem az események aktív elõ -
mozdítását, a bûnügy megoldását segítik elõ. 
Hasonlóan mûködik Mullins figurája is, akinek

devianciája, antiszociális magatartása és férfias vonásai
szintén a bûnügy felgöngyölítésében segítenek, illetve
az akciószekvenciákat teszik érdekesebbé, viccesebbé.
Külseje és viselkedése miatt sokszor nézik bûnözõnek,
azonban ez nem válik hátrányává, hiszen segít neki
megtéveszteni a valódi bûnözõket, így a letartóztatás is
könnyebben megy a számára. Az antiszociális visel ke
dés számos jellemzõje (mint a kevés felelõsségérzet, az
impulzív dühkitörések, mások igényeinek, érzelmeinek
semmibe vétele, az empátia és bûntudat hiánya, mások
manipulációja és jogainak folyamatos megsértése)39 a
történet során pozitív elõjelet kap, mivel azokat
Mullins elsõsorban a bûnözõk ellen veti be, ezzel is
elõsegítve munkája hatékonyságát. A devianciának ezt
a pozitív értékelését a filmben Ashburn ki is mondja,
mikor megvédi a kollégái által kigúnyolt és egyszerûen
elmebetegnek bélyegzett Mullist: „Azért azt tisztázzuk,
mirõl is szól ez az elmebetegség. Hogy jól dolgozik? Megvédi
az embereket? Üldözi a bûnt? Mert, ha arról szól, akkor
remek. Legyünk bolondok, hajrá, költözzünk be a
diliházba!”
A Nõi szervek narratívája ennek megfelelõen nem

bünteti meg egyik hõsnõt sem férfias, illetve deviáns
viselkedéséért, hanem mindkét tulajdonságot érték -
ként kezeli és a cselekmény elõmozdításának szolgála -
tába állítja. A deviancia értékként kezelését, mint
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láthattuk, az Õ a megoldásban még a romantikus víg -
játék narratív konvencióinak szétesése követte. A
Nõi szervekben központi romantikus szál hiányában (a
nõi hõsnõket felvonultató akciófilmekhez hasonlóan)
a nõkarakterek maszkulin pozíciója nem okoz
problémát. Ennek megfelelõen sem a férfias pozíciót,
sem a deviáns viselkedést nem bünteti meg a
narratíva. Ashburn karakterének a film elején
felvázolt magányát pedig nem egy romantikus kap -
csolat, hanem Mullins barátsága pótolja. A nõi
barátság ilyenforma felhasz nálását Sandra Bullock
egy korábbi filmjében, a Beépített szépség 2-ben (Miss
Congeniality 2: Armed and Fabulous, John Pasquin,
2005) már láthattuk, ahol a szerelmi szálat szintén
kiiktatták a történetbõl.
A Nõi szervek narratívájának célja (a bûnügy

megoldásán túl) tehát nem a hõsnõk visszaterelése a
femininitás irányába, sokkal inkább a férfikarakterek
megbüntetése. A történet során a pszichoanalízis és az
abból merítkezõ feminista filmelmélet számos fo galma
konkrét formában is tematizálódik, mint az aktív
nézés, a kasztrációs szorongás és az ahhoz bünte -
tésként kapcsolt szadizmus. Az aktív nézés Ashburn
figurá jához kapcsolódik, aki elsõsorban eszével tûnik
ki férfi kollégái közül. A nyitójelenet razziája alatt
egyedül õ tudja feltérképezni a környezetét, ahogy
Mary Ann Doane fogalmazott Film és maszk címû
tanulmányában: intellektuális nõként aktívan „néz és
analizál”.40 Ennek megfelelõen egyedül õ veszi észre az
asztal alá rejtett drogot és a falba rejtett fegyvereket.
A kasztráció és az amiatt érzett szorongás többször is
visszatérõ motívuma a filmnek, amely a verbális
fenyegetéstõl egészen a konkrét kasztrálásig jut el.
Mullins megalkuvó fõ nö két egy jelenetben az egész
rendõrõrs elõtt szégyeníti meg azzal, hogy felhívja a
figyelmet a férfi „kaszt ráltságára”. Egy másik jele -
netben az egyik letartóz tatott bûnözõ férfiasságára
szegezi fegyverét, és orosz rulettet játszik vele, ezáltal
minden egyes „lövéssel” közelebb hozva a kasztrációs
fenyegetést. Egy késõbbi jelenetben (az eleve szadista
hajlamokkal rendelkezõ) férfi bosszút akar állni a
„kasztráló” nõn, és egy késsel illetve egyéb kínzóeszkö -
zökkel megpróbálja megkí nozni õt. Ebben a két

jelenet ben tehát konkrétan is megjelenik a kaszt rációs
szo rongás, illetve az abból való menekülésként meg -
jele nõ szadizmus. A konkrét kasztráció áldozata vé gül
az antagonista lesz, Ashburn ezzel a lövéssel állít ja
meg a gyilkolni készülõ férfit. 
Ebben a megoldásban ugyanakkor észrevehetõ az a

gyakorlat is, ami a nõi hõsökkel dolgozó akciófilmek
sajátja. A nõi akcióhõsök maszkulin pozícióját veszé -
lyeztetõ domináns férfiak (jelen esetben nem a
romantikus szálban feltûnõ partnerek, hanem bûnö -
zõk) ugyanis minden esetben kiiktatódnak, vagy
legalábbis megbûnhõdnek a történetben. A narratíva
tehát a fenyegetõ férfi dominanciájának kiiktatásával
és a nõi fõhõsök maszkulin pozíciójának megerõsö -
désével zárul.
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Mindeközben a deviancia is megerõsítésre kerül.
Mullinst kitüntetik hatékony munkájáért (amit
antiszociális viselkedése segített elõ), Ashburn jelleme
pedig annyiban változik meg (Mullins hatására) hogy
addigi merev, szabálykövetõ hozzáállását feladva egyre
több szabályt és normát hág át. Ashburn Karrierista
figurája tehát valamelyest átalakul ugyan, de nem a
szokásos feminin oldal, hanem a Kurva archetípusának
szélsõséges változata, a Deviáns Akcióhõsnõ irányába
mozdul el.
Mint láthattuk, a Személyiségtolvajban a hõsnõ,

maszkulinitása ellenére, nem tölthetett be aktív férfi-
pozíciót, mivel a film a romantikus vígjátékok narra -
tíváját is megidézte (ugyanakkor csupán a nevettetés
eszközeként). A Nõi szervekben romantikus szál
hiányában a hõsnõk férfias vonásai mellé aktív férfi-
pozíció is társult. Mullins karakterében a Kurva
archetípusának legszélsõségesebb változatát láthatjuk,
teljesen elvetve a hagyományos nõi szerepeket. Emel -
lett a narratíva egyik hõsnõt sem bünteti meg,
ráadásul a devianciát (hasonlóan az Õ a megoldáshoz)
a film értékként kezeli és a cselekmény elõmozdítására
használja fel.

Összegzé s

A nõiség és a deviancia viszonyának feltárásakor lát -
hattuk, hogy a nõiség önmagában egyfajta másságot
jelöl a patriarchális tudattalanban, amennyiben eltér a
férfi képétõl. Ez a társadalomban a nõi nemi szerepek
leértékeléséhez, a hollywoodi filmben pedig a nõka -
rakterek archetipizált megjelenítéséhez vezet. Ugyan -
ak kor, ha a nõk megtagadják e leértékelt nõi szerepeket
és az értéket képviselõ férfias szerepeket választják,
akkor deviáns megítélés alá kerülnek, amelyet mind a
társadalom, mind a hollywoodi film megpróbál meg -
szüntetni. 
A deviáns hõsnõk, hasonlóan a Kurva többi

megjelenési formájához, ezt a viselkedésmódot repre -
zentálják a hollywoodi filmen. Mindegyik Kurva figura
a maszkulin tulajdonságok átvételével lázad a
hagyományos nõi nemi szerepek ellen, amit a
hollywoodi film narratívája ugyanúgy kezel, mint ahogy
azt a társadalom teszi deviáns tagjaival. Tehát nega -

tívan ítéli meg, és valamilyen szankcióval sújtja. A
deviáns hõsnõ megítélése a Kurva figurájának többi
változatához képest csak mennyiségi különbséget hoz,
mivel a deviáns nõ már nemcsak a patriarchális nézet -
rendszerre, de a társadalom alapvetõ normáira nézve is
fenyegetést jelent. Ezek alapján a deviáns nõkaraktert
a Kurva archetípusának szélsõséges megjelenési
formájaként értelmezhetjük.
A kortárs hollywoodi romantikus vígjátékokban

feltûnõ deviáns Karrieristák esetében láthattuk, hogy a
hõsnõk devianciája és maszkulin vonásai hogyan
feszítették szét a mûfaj narratív konvencióit, mely a
Rossz tanárban a hõsnõ devianciájának megszünte -
tésével helyreállt, az Õ a megoldásban azonban a hõsnõ
az ún. „deviáns pályára” lépett, ezzel együtt pedig nõies
szerepeit is elvetette.
A Személyiségtolvajban és a Tammyben a mentális

deviancia mellett a fizikai deviancia problémája is
középpontba került. A mûfaj konvenciói a Személyiség -
tolvajban csupán egy jelenet erejéig álltak helyre,
amikor a hõsnõt „hagyományos” nõvé változtatták, a
Tammyben viszont az átalakulás a film egész cselek -
ményét átszõtte, amelynek végére a hõsnõ maszkuli -
nitása és devianciája is eltûnt, ezzel helyreállítva a
romantikus vígjátékok szokásos narratíváját.
A Deviáns Akcióhõsnõk esetében pedig azt lát -

hattuk, hogy a feminin oldalt elhagyva teljesen elfér -
fiasodtak, és a férfiak pozíciójába helyezkedtek. A
narra tíva célja itt már nem a hõsnõk feminin
pozícióba való visszaterelése vagy a karakterek meg -
büntetése, hanem éppen e férfias pozíció megtartása
volt. A Deviáns Akcióhõsnõk a nõi Akcióhõsök
legújabb megjelenési formájaként átveszik az
akciófilmek maszkulin fõhõseinek pozícióját, ezzel
fenntartva a mûfaj konvencióit. Ezt mind vizuális,
mind narratív szinten hangsúlyozzák. Ezzel együtt
maszkulin és de vi áns tulajdonságaik pozitív értékelést
nyernek, amelyet a cselekmény aktív elõmozdítására
használ hatnak fel. 
Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy bár ez a

fajta nõábrázolás a nõkre kényszerített, leértékelt nõi
szerepek elvetésének lehetõségét felmutatva egyfajta
feminista gesztusnak tûnhet, a hollywoodi film
továbbra is csupán a férfias értékek mentén, a
patriarchális világképen belül tudja elképzelni a
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nõket. A deviáns hõsnõket csak akkor nem bünteti
meg a narratíva, ha férfipozícióban, férfias külsõvel
és viselkedéssel (az antiszociális személyiségzavar
ebbe olvad bele) jelennek meg. Így azok a nõ karak -
terek, akik levetik a rájuk kényszerített nõi nemi
szerepeiket, csakis úgy integrálódhatnak pozitív
karakterként a hollywoodi filmek világába, ha
megszûnnek nõk lenni, és lényegében férfivá ala -
kulnak. A nõiség továbbra is csak a konvencionális
(patriarchális) nõszerepek mentén ábrázolható
Holly wood számára, aminek hiányában a nõk
férfiakká válnak a filmekben.

Mohác s i  Már i a  Me l i nda

Dev i á n s  h õ snõk  a  ko r t á r s  h o l l ywood i  v í g j á t ékokban
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Mária  Mel inda Mohács i
The charac te r  o f  the dev ian t  woman in

con tempora ry  Amer ican comedies

This essay examines the phenomenon of the ‘deviant woman’
frequently present in contemporary Hollywood comedies, and
underlines its tight conceptual connection with the stereotypes of
masculinity. According to mainstream Hollywood ideology,
women who perform traditional, passive, feminine gender
positions are considered “normal”, and women who refuse these
stereotypes are considered “deviant”. The former often
represented in films as having masculine characteristics. The
author argues that the archetype of the “Whore” in popular
representations has a close connection with masculine
characteristics – each sub-type of the Whore is defined by a
certain masculine trait. The new element in the character of the
deviant woman is that it goes against not only the patriarchal
power system by possessing masculine characteristics, but violates
the basic moral norms of society as well.

After a short introduction to the appearance of deviant women
in film history, the author examines such films as All About Steve
(Phil Traill, 2009), Bad Teacher (Jake Kasdan, 2011), Identity
Thief (Seth Gordon, 2013), and The Heat (Paul Feig, 2013) in
order to show the possible roles that can be performed by deviant
heroines in different subgenres of comedy.

In romantic comedies the appearance of deviant women
deconstructs the genre’s narrative conventions thanks to the
deviant and masculine features of the heroines, and generic
conventions can only be restored in case the women abandon
their non-feminine features and readjust themselves into feminine
positions. In action comedies deviant heroines practically become
men – they have mental and physical deviances, masculine
appearance, behaviour and narrative positions.
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