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Deák-Sárosi László

 A szörny megtermékenyítő, bizarr érintése
  A víz érintése című Oscar-díjas filmről

Ritkán kezdem a filmelemzést egy alapérzés megfogalmazásával, pedig ez a 
legindokoltabb megközelítés, hiszen a filmnek lényegileg egyetlen összetett 
érzéssé kell összeállnia a megtekintés során, után. A megtekintéshez és első 
értelmezéshez pedig alapvetően elegendőnek kell lennie egy általános, érett-
ségi szintű műveltségnek, illetve a film és a művészet iránti érdeklődésnek. 
Nyilván, a filmélmény után érdemes belegondolni a részletekbe és utánajárni 
az összefüggéseknek, hogy a benyomást véleménnyé bővítsük, illetve meg-
erősítsük, vagy cáfoljuk. Ez általában így történik, csak a vélemény az elemző 
szövegben az okfejtés, a bizonyítás után kerül megfogalmazásra. A bizonyítás 
azonban most sem fog elmaradni.
 Számomra ez az alapérzés A víz érintése (2017) esetén a „bizarr”. A szó 
a francia és spanyol nyelvekben, ahonnan az átvételt a szótárak eredeztetik, 
nem terhelt annyi negatív többletjelentéssel, mint amennyit magyarul bele-
értünk, de szerintem épp ez az átvett szó fejezi ki azt a különöst, ami érdek-
feszítő, vonzó, ugyanakkor torz, groteszk és ijesztő is. Lehet ugyanis valami 
vonzó és egyben félelmetes, veszélyes is: egy magas szikla, egy mély és 
sötét barlang, egy felderítetlen sziget vagy bolygó, egy boszorkány vagy épp 
egy vízi szörny. Kisgyerekkoromban egy forró kályha keretvasát fogtam meg, 
mert ellenállhatatlanul vonzott a tűz pattogása, a vaskályha tekintélyt és ége-
tő hőt sugárzó tömege. Ott is maradt a bal tenyerem bőre ezen, a szinte izzó 
keretvason. Egy szomszéd ember, egy felnőtt férfi mesélte később, hogy őt a 
cirkula (körfűrész) megbabonázó félelmetessége vonzotta annyira, hogy egy 
forgó körfűrész tetejét meg kellett simogatnia.
 A víz érintése tehát bizarr, különös és groteszk, félelmetes. de vonzó. 
Vannak, akik „a másság elfogadásáról szóló tanmesének” tartják (Stöckert 
2018; Csiger 2018), mások „az egyik legjobb szörnyfilm”-nek (RaulReal, 2018), 
de van olyan kritikus, aki pozitív véleményét részletesebben is kifejti, és nem 
spórol a dicsérő jelzőkkel sem: „A víz érintése egy kincs, egy olyan darab, 
amit szeretettel, irigylésre méltó tudással és tehetséggel hoztak létre, aminek 
lelke van, és ami egyszerűen csodaszép.” (Vízer 2018) 
 Az összes értékelésben van igazság, valójában együtt érvényesek. 
Guillermo del Toro filmje tételesen kimutathatóan ideologikus tanmese, ugyan-
akkor ellenállhatatlan atmoszférateremtő erővel bír, amely magába szippantja 
a nézőt, és vonzóvá teszi a csúnyát, az idegent, a titokzatost, a félelmetest. 
A film a legtöbb olyan kelléket felsorakoztatja, amelyek politikai korrektség
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ürügyén, a globális gazdasági-politikai háttérhatalom közvetett vagy közvet-
len kiszolgálójaként mindent a feje tetejére fordít. A látszólagos együttérzés 
és elfogadás jegyében van benne fekete bőrű (afroamerikai) takarítónő, fo-
gyatékkal élő főszereplő (a néma lány), segítőkész homoszexuális művész (a 
plakáttervező idősebb férfi), rokonszenves idegen lény (a vízi szörny), gonosz 
fehér férfi (a katonai laboratórium biztonsági főnöke), beépült szovjet ügynök 
stb. A film megszolgálta tehát a nemzetközi elismeréseket, különösen úgy, 
hogy tizenhárom Oscar-jelölésből négyet be is váltott, köztük a legjobb film, 
a rendezés, a zene és a látványtervezés díját. Mindez aligha lehet véletlen, és 
a sok elismerés nyilván szól a tanmese ideológiai üzenetének is.
 Mi is ez az üzenet konkrétan, ami az absztrakció elvégzése után „a más-
ság elfogadásaként” értelmezhető? A kritikák nem igazán bizonyítják az állí-
tásukat, mert a fent felsorolt kliséket részben meg lehet magyarázni a vélet-
lennel, a művészi szabadsággal, illetve a műfajok rugalmasságával. Az egyik 
szerző a címben fogalmazza meg a történet lényegét: „A csúnyácska lány és 
a halfiú egymásra talál” (Vízer 2018). Ennél pontosabb egy másik cím: „Fajok 
közti egészséges erotika” (Szabó 2018). Az utóbbi utal a lényegre, hogy fajok 
közti szexuális kapcsolatról van szó, de a cikk szerzője a következtetéseit nem 
vonja le, hogy ez miben áll, mi a dolog perspektívája, és nem magyarázza 
meg azt sem, hogy miért „egészséges” vagy legalább miért egészségesnek 
tűnő a fajok közti szexuális kapcsolat. Talán azért nem magyarázkodik, mert 
nem vonta le a következtetést, hogy ez a típusú kapcsolat valójában nem 
egészséges, csak legfeljebb esztétikailag vonzó. Miért is vonzó? Azért, mert 
ezt sugallja/állítja a film, erről győzik meg a nézőt az alkotói.

Műfaj

Ezzel eljutunk ahhoz a kérdéshez, hogy milyen műfajban lehet azt meggyőző-
en állítani, hogy az élőlények különböző, távolabbi fajai képesek egymást von-
zani, sőt mi több, egymással szexuális kapcsolatot létesíteni, és keveredni. A 
filmet az IMDB a következő műfajokkal jelöli: kaland, dráma, fantasy, horror, 
románc, thriller. A fantasy és a horror talán megenged annyi rugalmasságot, 
hogy egy ilyen képtelen kapcsolatról meséljen, de azért a fiktív állításoknak 
is kell, legyen valami lényegi relevanciája a valóságra nézve. Minden viccnek 
és mesének a fele igaz, és a legtöbb kritika nem törődve a hivatalos műfaji 
megjelölésekkel, egyszerűen meseként emlegeti ezt a filmet. Ám a mesében 
is kell, legyen valami lényegi igazság, ami azonban hiányzik A víz érintéséből.
 Mielőtt megkapnám a fajvédő bélyeget, ki szeretném hangsúlyozni, hogy 
fajok (és nem a rasszok) keveredése a valóságban biológiailag nem lehetsé-
ges, mert a távolabbi fajok közös utódai életképtelenek lesznek, ha egyáltalán 
a világra jönnek, vagy csak egy generációig élnek, mint a lóé és a szamáré,
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az öszvér. Ilyen keveredésről a mesék sem szólnak. Igaz, egyes mitologikus 
történetek beszélnek részleges vagy teljes totemállatoktól való származás-
ról, de ez is a hatalom önlegitimációs, ideologikus kommunikációjának része. 
Létezik két ismertebb fantasztikus, képtelen ember-állat keverék, a kentaur 
és a sellő, de a más faj és a csúnya (vízi szörny) egymáshoz vonzódása és 
szexuális egymásra találása még mesei kontextusban is „bizarr”. A film érin-
tésében nem pusztán érzelmi vonzalomról van szó, hanem szexuális egymás-
ra találásról. A film egészen konkrétan utal rá. Elisa, a néma lány szexuális 
partnerre vágyik, hiszen ő otthon, a kádban már a film elején önkielégít, tehát 
még mielőtt meglátja, megismeri a szörnyet. Később Elisa a másik takarító-
nőnek jelbeszéddel elmeséli, hogy a pikkelyes halemberrel szexuálisan együtt 
voltak, és van a szörnynek nemi szerve, csak jól el képes azt rejteni. Még ké-
sőbb a film mutat is Elisa és a szörny közti szexuális együttléteiket feldolgozó 
jeleneteket.
 Ám, ha a meseszerű műfajok lehetővé is tennék a fajok ilyen bizarr ke-
veredését, e konkrét történet belső logikája ezt ellehetetleníti. A vonzalom 
a történet szerint kölcsönös a lány és a vízi szörny között, de csak egyikük 
karaktere van kidolgozva. A szörnyről nagyon keveset lehet tudni. Állítólag 
Dél-Amerika őserdei vizeiből hozták, ahol csodás lényként tisztelték a helyi 
indiánok. Ettől még lehet jó is, rossz is, segítő is, ártalmas is. A nővel szelíd-
nek tűnik, de azért a lakásában felfal egy macskát. Csodás gyógyításra képes: 
kéz- (vagy inkább uszony)rátétellel visszanöveszti a plakáttervező haját, és 
begyógyítja Elisa és a maga életveszélyes sebeit; de például az emberi, nyelvi 
vagy jelnyelvi kommunikációra képtelen, kivéve a szexet. Azt tudni még, hogy 
szereti a főtt tojást. A főtt tojás pedig a halott, megölt élet jelképe, és ez is 
eléggé bizarr. Ha van is néhány tulajdonsága, azok egymással ellentétesek, 
egymást kioltók. A szörnyet így gyakorlatilag Elisa, a néma (fogyatékos) lány 
szexuális vágya tárgyaként ismerjük meg, és értékeljük. A film erős atmo-
szférateremtő hatása még így is elfogadtatja őt a nézővel, de azért a végső 
jó megoldás ellenére megmarad a bizarr érzés.

Szerkezet

A film szerkezete a történetmesélés és a filmes dramaturgia klasszikus sza-
bályait követi. Ezeket nem részletezem, bár a szerkezetre az alábbiakban, a 
lineáris kohéziónál még röviden kitérek. Sokkal fontosabb kissé alaposabban 
megnézni a művet a közbeszéd részeként, mint retorikai megnyilatkozást, 
azon belül a fő állítást és annak bizonyítását. A fő állítás az, hogy kölcsönös 
szexuális és szerelmi vonzalom alapján az emberi faj és más, idegen faj keve-
redhet. Legyen bár ez a faj állati, szörnyszerű, csúnya és félelmetes. A közve-
tett, a filmtől elvonatkoztatott, továbbgondolt absztrakt állítás pedig az, hogy
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a másság, az idegenség elfogadható, sőt jó.
 Ez, ilyen túlzó, végletes formában nyilvánvalóan nem igaz. Az ismeretlen, 
az idegen lehet vonzó is, de veszélyeket is rejthet. Gondoljunk bele, milyen 
lenne találkozni idegen, de nem barátságos földön kívüli lényekkel. A veszélyt 
több irodalmi mű és film is feldolgozta. A túlzás értelmezhető egyszerű retori-
kai alakzatként is, de ha nincs meg a kiegyenlítő kontextus, akkor a végletes 
példa rossz mintaként beleragadhat a tudatba és a tudattalanba. A másság 
elfogadása témában a túlzások azért is alakultak ki, mert azok, akik enyhébb 
mértékben különböznek a többségtől, azok könnyen abba a hibába esnek, 
hogy a szélsőségekkel akarják tágítani az átlag, a többség tűrőképességét. 
Ezért van az, hogy akik kisebb, talán még áthidalható kulturális különbség-
gel bírnak a többséghez képest, azok tolják maguk előtt a bűnözőket, a nemi 
devianciában szenvedőket, a teljesen más kultúra radikálisait, akikhez képest 
az ő különbözőségük aprónak, elenyészőnek tűnhet. Ezért készítenek például 
ideologikus filmeket a baloldali és liberális művészek rokonszenvesnek muta-
tott bűnözőkről, elítéltekről, homoszexuálisokról, muszlimokról, migránsokról, 
illetve idegen lényekről. Ennek a hatása azonban könnyen megfordulhat, mert 
a többségi, a normalitás alapján élő személyek ezen provokáció hatására még 
inkább elutasítók lehetnek.
 A bizonyítás tehát ebben a filmben egy fiktív történet elmesélése, egy 
kitalált példa felmutatása, amelyben egy emberi lény, egy lány és egy ember-
szabású, kétéltű állati vízi szörny egymásba szeretnek, egymáséi lesznek sze-
xuálisan is. Csakhogy fiktív történet lévén, a hivatkozott tényeknek nincs bi-
zonyító, csak sugalmazó erejük. A bizonyítás feladatát átveszi a dramaturgia, 
a karakterábrázolás és a vonzó esztétikai megformálás, a stílus. A dramatur-
gia a maga feszültségteremtő lehetőségeivel kínál azonosulási lehetőségeket, 
amelynek alapján a néző beleélheti magát a pozitívként bemutatott szereplők 
helyzetébe, a negatívak ellenében. Nyilván, a néma lány és a szelíd szörny, 
illetve a segítőik vannak bemutatva rokonszenvesnek, és mindenki más ellen-
szenves az ellenkarakter biztonsági főnöktől a tábornokon át az szovjet-orosz 
merénylőkig. Ez már át is ível a karakterológia területére.
 Arra már utaltam, hogy ez a módszer azért hiányos, mert a vízi szörnyről 
túl keveset tudunk. A legmeggyőzőbb vagy inkább a legerősebb hatás ebbe 
a filmben természetesen a vonzó stílus. Nem véletlenül kapott a látványterv 
is Oscar-díjat. Ebben az az „érvelési” csúsztatás, hogy nem a tárgy (itt a vízi 
szörny, mint idegen fajú lény) a szép, a vonzó, a jó, hanem az a mód, aho-
gyan a film mutatja. Annak ellenére, hogy objektíve csúf, hiszen hüllőszerű, 
pikkelyes ragadozó állathoz hasonlít. A rokonszenvet alapvetően a hátrányos 
helyzet váltja ki, mert a főszereplők hátrányos helyzetűek, és ezért a néző 
megsajnálja őket. A lány kicsit csúnyácska, csak takarítónői szintig jutott a 
karrierjében, és nem tud beszélni se. A vízi szörnyet a katonai laboratóriumban 
fogva tartják, kísérleteznek vele, és az élve boncolását tervezik, a szovjetek 
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pedig titkon a megölését. A néma lány három fő segítője is rokonszenves, és 
elsősorban szintén a hátrányos helyzetük miatt. A takarítónő munkatárs feke-
te (afrikai amerikai), súlyproblémái vannak és rossz házasságban él egy lusta 
férj mellett. A néma lány szomszédja idős, homoszexuális, és munkáit vissza-
visszautasítják, mint kiderül, nem is minőségi, szakmai alapon. A harmadik 
segítő is rokonszenves, mert bár ő orosz kém, és szovjet társaik őt bízzák 
meg a szörny megölésével, de ő a tudós alkatából adódóan, illetve sajnálatból 
nem öli meg a szörnyet, hanem inkább segít a megszöktetésében.
 A másság elfogadásának ilyen túlhangsúlyozása a művészeti kommuni-
kációban, ráadásul ilyen alap- és didaktikus tételek alapján nem korrekt hoz-
záállás korunkban, amikor ezzel az üzenettel a gazdasági és politikai hatalom 
visszaél. A művészetnek mindig a tényleges hatalom és az agresszió ellenében 
kellene állást foglalnia. Persze, a művészet és különösen a film nincs könnyű 
helyzetben, mert a finanszírozás a gazdasági háttérhatalomtól függ, ahogy a 
forgalmazás és a díjazás is.  Az üzenet nem aktuálisan érvényes a soha nem 
látott méretű nemzetközi migráció miatt sem. Sőt, a film épp azt a gazdasá-
gi érdeket szolgálja ki, amelyik migráltatással akarja megoldani elsősorban 
európai országokban a munkaerőhiányt, a kisfogyasztói piac növelését és a 
népességszaporulat hiányosságait.

Migráció

Itt egy rövid kitérőt tennem kell a nemzetközi tömeges migráció megszer-
vezésének vélt jogossága és hasznossága ellenében. Azért, mert nagyon ide 
tartozik, a film kapcsán. A szegényebb, főleg afrikai és közel-keleti országok-
ból érkező tömegeket az együttérzés, a sajnálat miatt javasolja befogadni 
a gazdasági háttérhatalom véleményformáló gépezete. A valódi célokat: a 
munkaerőhiány pótlását, a népességszám kiegyenlítését többnyire elhallgat-
ják vagy tagadják – bár egyes célokat nyíltan is felvállalnak bizonyos érdekelt 
gazdasági szereplők. A kulturális kevertségből és a megosztásból adódó za-
var-, illetve káoszkeltés szintén a célok között szerepel a jelek szerint, de ezt 
már valóban nem vállalja fel nyíltan senki. A kevert kultúrájú vagy kultúrá-
jukat vesztett embereket könnyebb irányítani és konzum idiótákká formálni, 
mint akiknek erős a nemzeti, a vallási és általában a kulturális azonosság-
tudatuk. A kommunizmusnak is célja volt a tömegek elgyökértelenítése, ezt 
kezdte el Ceauşescu is a falurombolási programjával. A nyugat-európai, a 
kommunizmust megúszó országoknak is voltak és vannak falurombolási pro-
jektjeik, csak más a módszerük, a kivitelezési technikájuk, mint a Kárpátok 
Géniuszának. 
 Na, de mi van a tényleges empátiával és segítségnyújtással, hiszen ezek 
általános emberi értékek, de legalábbis fontos elemei a keresztény vallási 
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tanításoknak. A segítségnyújtást nem lehet és nem szabad se megkerülni, 
se megtagadni, azonban ennek mikéntjére is van mód, illetve válasz: lehető-
leg ott kell segíteni mindenkin, ahol született, és ahol él. Minden felelősséget 
nem vállalhat át egyik kultúra a másiktól, egyik népcsoport vagy ország a 
másiktól. Ugyanis nem minden probléma gazdasági eredetű, de a gazdasági 
problémák is visszavezethetők vallási, nyelvi, kulturális, tehát szellemi gyöke-
rekre. Minden nagyobb vagy kisebb helyi kultúrának megvan az a felelőssége, 
hogy elvégezze az önszabályozást. Ha egy helyi kultúra, pl. egy ország, régió, 
földrész kultúrájában nincsenek meg azok az elvi alapvető védekező mecha-
nizmusok, amelyek egyensúlyban képesek tartani a társadalmi, gazdasági és 
környezeti tényezőket, az az egység halálra van ítélve. Egy adott országnak 
vagy régiónak például a muszlim közösségnek a saját maga iránt való felelős-
sége, hogy például korlátok között tartsa a népesedését. Ha túlnépesedik, ak-
kor feléli a helyi erőforrásokat, és éhezés miatt a közösség elpusztul. Az ön-
szabályozás hiánya vezetett például a kutatók szerint (Bahn–Flenley 2006) a 
Húsvét-sziget lakosságának és civilizációjának elpusztulásához, igaz, ott nem 
a túlnépesedéssel, hanem más módon tették tönkre az élet alapjait biztosító 
feltételeket. Több teória is létezik az e sziget civilizációjának pusztulásáról, de 
a legvalószínűbbnek az ott élő emberi közösség önszabályozó mechanizmusá-
nak valamilyen módon való meggyengülését tartják. Léteznek másfajta kuta-
tások is, amelyek a polinéziai szigetvilág zárt társadalmait kutatták. Vannak 
olyanok, amelyek évszázadok óta fennállnak. Egy adott kultúra fejlettségének 
valódi fokmérője az, ha annak közössége képes fenntartani és reprodukál-
ni önmagát. Északon, az eszkimóknál és az inuitoknál is meg lehet figyel-
ni nagyon régóta fennálló, önmagukat reprodukálni képes társadalmakat. Az 
önfenntartás biztosításába bele tartozik a túlnépesedés elleni védekezés is. 
Bármennyi eszkimónak közmondásosan nem jut fóka. Hogy pontosan melyek 
ezek az önszabályozó technikák, azokért érdemes elolvasni az óceániai szi-
getvilág kultúráit leíró kutatók könyvei mellett például a félig dán, félig inuit 
író, Rasmussen könyvét is: Thulei utazás – Kutyaszánon az eszkimók földjén 
(1965). Ha egy társadalom nem képes önmagát fenntartani és reprodukál-
ni, az hosszabb távon nem képes megoldani a problémát extenzív módon, a 
terjeszkedéssel sem. A Föld területei és erőforrásai is végesek. Ha az iszlám 
által meghatározott országok túlnépesednek, akkor romba döntik saját or-
szágukat. Ezen túlmenően, ha megszállják Európát és a világ más részeit, ott 
folytatódik a megkezdett, kontroll nélküli gyarapodásuk, és nemcsak magu-
kat, de a befogadó vagy elfoglalt kultúrát is magukkal rántják a pusztulásba. 
Ha Európa egy mentőcsónak, és erre a mentőcsónakra túl sokan szállnak 
fel, akkor mindannyian a tengerbe vesznek: a megmentők és az ideiglenesen 
megmentettek is. Azért kell tehát a bajban lévő, akár túlnépesedő országok 
lakosain helyben segíteni, hogy ők maguk saját életterükben mérjék fel a túl-
népesedés és a saját kultúrájuk öngyilkos voltának veszélyét. Itt azért annyit
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meg kell említenem, hogy ma már nincsenek gazdaságilag és kulturálisan 
teljesen önálló és elszigetelt országok, mert globálisan mindent összeköt a 
gazdaság és a kommunikáció. Az 1970-es és 1980-as években még volt a vi-
lágon 7 (hét) teljes önellátásra képes ország, de ma már egy sincs. Van tehát 
globális felelősség, ami mindenkit és minden országot érint, de azt nem úgy 
kell értelmezni, hogy Európa vegye be a fuldoklók tömegét a saját mentő-
csónakjába, és süllyedjen el velük együtt. A gyarmatosító országoknak nagy 
felelősségük, hogy enyhítsenek a gazdasági egyenlőtlenségből következő, a 
kizsákmányolásból adódó problémákon, de egy ország, egy társadalom, egy 
kultúra önszabályozását az adott, országnyi és régiónyi kisebb közösségnek 
kell megoldania. A megoldás elsősorban szellemi: vallási, filozófia, és kulturá-
lis; ezeknek csak következménye a gazdasági is. 
 Visszatérve A víz érintése című, elemzett filmhez, nem időszerű se didak-
tikusan, se művészi magasságokban a másság elfogadását globális kommu-
nikációs szintre emelni, és ezen a szinten sulykolni díjakkal, a forgalmazással, 
amikor a Föld egyik részcivilizációja elveszítve önkontrollját, mint rákos sejtek 
tömege elburjánzik, és felemészti önmagát, illetve azt a másik részkultúrát, 
amelyre rátelepszik.

Érvelés a nagyszerkezetben

A néző alapvetően célszerkezettel találkozik a film eseményeit követve. Az 
alapdramaturgia hagyományos, klasszikus. Felvázolásra kerülnek célok és 
fordulópontok. Az expozíció egy néma, kicsit előnytelen külsejű lányt mutat 
be, akit a mesélő (mert a filmnek mesélője is van), királylányként vagy her-
cegnőként említ, ahogy a szerelmesét is ilyen magasságokba emeli. Nyomban 
az expozícióban kiderül, hogy a lány magányos, nincs férje, élettársa, felte-
hetőleg azért, mert néma. Ő azonban nem adja fel, vágyakozik férfiak, hím-
nemű lények után, mert a kádban reggelente önkielégít, és tetszeni is akar az 
ellenkező nemnek, mert egy szép, piros cipőt nézett ki magának egy kirakat-
ban. A vágyakozása tényét hangsúlyozza az a körülmény, hogy a lakása egy 
mozi, egy álomgyár fölött található. Ezek az első kis képsorok meghatározzák 
az első célt, hogy Elisa találjon magának valakit, akivel szexuális kapcsolatot 
létesíthet. A néző az ő szemszögével azonosul, neki drukkol, hogy sikerüljön.
 Amikor Elisa a laboratóriumban felfedezi a számára vonzónak tűnő ször-
nyet (ügyes dramaturgiai késleltetések után), azt követően a történetben az 
a cél jelenik meg, hogy képes-e őt megszelídíteni. A következő cél, a halfi-
úra leselkedő veszély miatt is az, hogy képes lesz-e megszöktetni. Amikor 
megszökteti, akkor az a nézői várakozás alakul ki, hogy sikerül-e vele sze-
xuális kapcsolatba lépni, illetve meg tudja-e őt óvni a rá vadászó biztonsági 
főnöktől, a katonai erőktől és a szovjetektől. Amikor már menekülniük kell, 



 
28  

az lesz a várakozás, hogy a történetben lesz-e valamilyen megoldás, feloldás. 
A várakozást és a feszültséget a film viszonylag egyszerű céljai ellenére képes 
fenntartani.

Érvelés a középső szerkezetben

A középső szintű szerkezeti elemek közül egy jelenetet és három epizódot 
emelek ki, hogy azokban röviden azonosítsam az érvelést. Az egyik jelenet 
vagy inkább jelenetsor a szökés, ami alap-történettoposz, és ha jól van elké-
szítve dramaturgiailag, akkor meggyőző erővel bír. A néző képes azonosulni 
a szökésben részt vevő szereplőkkel. A szökésben lévők a gyengék, a kiszol-
gáltatottak, tehát velük könnyebb az azonosulás, és ezáltal rokonszenveseb-
bekké is válnak.
 Ugyancsak az együttérzést, az azonosulást segíti az az epizód, amely-
ben a vízi szörny visszanöveszti Elisa szomszédjának, az idős, homoszexuális 
plakáttervezőnek a haját. Ez mindkettejüket rokonszenvesebbé teszi. Különös 
módon, ennek az epizódnak van egy ellentétpárja, és nem sokkal a hajnö-
vesztés előtt vagy után. A szörny kegyetlenül felfal egy macskát Elisa laká-
sában. Ez eltávolítja a vízi szörnyet a nézőtől, kissé relativizálja az ő meg-
ítélését. Jelzi azt, hogy nem csupán csodás képességekkel bíró, isteni lény, 
hanem állati jellegű, ösztönös hús-vér teremtmény, ráadásul ragadozó. Adott 
megközelítésben ez a rokonszenv pozitív értelemben vett árnyalásához tarto-
zik, mert egy tökéletes, természetfeletti képességekkel bíró lénnyel nehezebb 
azonosulni, mint aki ugyan támadó (ragadozó), de egyben üldözött (áldozattá 
is válhat), tehát egy szinten említhető a halandó földi emberekkel, akik közé a 
nézők is tartoznak.
 A film egyik legszebb epizódja egy dalbetét. Elisa képzeletben dalra fa-
kad, és énekelve-táncolva vall szerelmet a vízi szörnynek. Ennek a dalbe-
tétnek az a funkciója, hogy Elisa jellemét árnyalja, gazdagítsa, fényesítse. Ő 
ezek után már nem csupán egy szexuális éhségét vegetatív szinten kielégíteni 
vágyó nőnemű emberi lény, hanem egy érző, érzékeny szerelmes, aki minden 
figyelmet, elismerést és azonosulást megérdemel a néző részéről. Nagy a 
kontraszt a néma, megszólalni képtelen lány és azon éneklő szerelmes tündér 
közt, akivé képzeletben, pár percre átváltozik. Az a néző, aki eddig nem hitte 
el, hogy bele lehet szeretni ebbe a néma lányba, az a jelent után elhiszi.
 A táncoló cipők jelenetét azért említem, mert ezzel kapcsolatban a ren-
dezőt plágiummal vádolják. Jean-Pierre Jeunet neves francia rendező azzal 
vádolja Guillermo del Torót, hogy ezt az ő a Delicatessen (1991) című filmjéből 
lopta (Port 2018). A két kis epizódot megtekintve meg lehet állapítani, hogy 
átfogó és egyben részletekbe menő hasonlóságról van szó. A rendezőt még 
más plágiumvádak is érték e filmje kapcsán, és egyiket még ki kell emelnem,
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 mert az egy lényeges kontextuális jelentésre utal. A fent idézett híradásban 
arról is beszámol a műsorújság, hogy a mexikói, de Kaliforniában élő rendező 
az egész történet alapját ellopta egy nem is ismeretlen szerző, nem kevésbé 
elfelejtett színművéből. Ebből már plágiumper is lett, mert a két történet-
ben mintegy 60 (hatvan) egyezést tudtak felsorolni, ami nem lehet véletlen. 
Nem apró mozzanatokról van szó, hanem olyanokról, minthogy egy takarító 
lány egy laboratóriumban szerelembe esik egy halemberrel. Paul Zindel Let 
Me Hear Your Whisper (Hadd halljam a suttogásod) című, 1969-ben írt szín-
műve fontos viszonyítási alap is. 1969-ben és egy színműben egészen mást 
jelentett egy fajok közti szerelem, amikor még volt mit bírálni a hagyományos 
világrend maradványain, azok esetleges megjavításának céljával. Azonban 
2018-ban, a migránsválság fokozott, globális problematikájának során a fa-
jok keveredésének széppé trükközött meséjét tenni Oscar-díjjal a világ egyik 
kiemelt közbeszéd-témájává, még inkább kellőképpen reflektálhatatlan min-
tájává, az nagyfokú felelőtlenségre utal mind az alkotók, mind a szponzorok, 
mind a szakmai díjazók részéről.
 Nem mellékes azért az sem, hogy a vízi szörny vagy halember figurá-
ját sem maga találta ki a rendező-forgatókönyvíró, hanem hivatkozás nélkül 
átvette olyanokból, mint A fekete lagúna szörnye (1954) és A kétéltű ember 
(1963). Igaz, az első del Toro elismeri minta gyanánt, és az ő korábbi filmje-
iben is szerepeltetett halembert, például a Pokolfajzat II-ben (2008). Termé-
szetesen nem minden érték az ötlet eredetiségében rejlik, hanem a feldolgo-
zás minőségben és az időzítésben. A mesélés minőségét illetően A víz érintése 
rendezője szerintem jól vizsgázott, de a témaválasztásban és az időzítésben 
már nem.

Évelés a kisszerkezetben (stílus)

A stíluselemek meggyőzésben való alkalmazását már említettem, de itt annyi-
ban érdemes még kitérni kicsit erre, mert a fényképezés, a ritmus, a szimbo-
lika jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a film szépnek, de legalábbis 
vonzónak mutassa azt, ami valójában groteszk, idegen, ismeretlen és félel-
metes. A világítás, a keretezés, a látvány a hatás pozitív érzületét erősítik. 
A többnyire sötét és sejtelmesen világított helyszíneken rögzített jelenetek 
az adott tárgyak, személyek valószerű plaszticitását, azzal együtt mágikus 
átszellemítését érik el. A fények, a tévé (régi, 1960-as évekbeli) és a mozi a 
csordultig telt vágyak és remények telítődése érzését közvetítik. Ide tartozik, 
hogy nem feltétlenül az a szép, amit a film mutat, hanem az a szép, ahogyan 
mutatja, és ami szép, nem feltétlenül szép, hanem akár titokzatosan, félelme-
tesen vonzó, bizarr.
 A kisszerkezeti látvány- és stíluselemek közé sorolható az 1960-as évek 
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elejének atmoszférateremtő hangulata is. Ügyes fogás volt, hogy a vízi szörny-
nyel megesett románcot a film a hidegháborús 1960-as évek Amerikájába 
helyezi. Ezzel az alkotók kissé távol tartatják maguktól azt a vádat, hogy a 
jelenleg uralkodó politikai ideológia és a politikailag korrekt beszéd elvárása-
inak megfelelően beszélnek. Már említettem, hogy más lehetett és más volt 
egy vízi szörnybe beleszeretni 1960-ban vagy 1969-ben, és már 2018-ban. 
Más volt öt évtizede egy homoszexuális ember helyzete is, aki akkor nem ide-
ológiai-politikai támogatást kapott, hanem adott esetben a törvény büntető 
hatásával kellett szembenéznie. Az ilyen toposzok ismétlődésük és a jelenlegi, 
a film bemutatásának idejéhez viszonyulva szimbólumokká erősödnek, mere-
vednek.

Előadásmód, színészi játék

A kritikák többnyire elismerően írtak a színészi teljesítményről a főbb szere-
peket játszó színészekkel kapcsolatban. A színészi teljesítmények valóban ki-
emelkedőek, és az egyik legemlékezetesebb alakítás a fő gonoszé, a karrieris-
ta biztonsági főnöké (Michael Shannon). A sejtelmes és feszült hangulatokat 
csupán a látvánnyal és a dramaturgiával nem lehetett volna elérni, kellettek 
hozzá a színészek is.
 A színészi játék kiegészítője, párja a szereplőválogatás, a casting. A ka-
rakterek jellegét del Toro nagyon jól használja, és ez a leginkább a két po-
zitívnak mutatott főszereplő esetén érdekes. Az egyik a „csúnyácska” lány 
karakterének és imázsának a felépítése. Kérdés, hogy a néma lányt alakító 
színésznő (Sally Hawkins) valóban eleve csúnyácska-e? Nem egyértelmű, és 
nem is határeset, hanem inkább nézőpont kérdése. A film a nem kifejezetten 
előnytelen külsejű nőt kicsit csúnyácskának mutatja az öltözködés, a környe-
zet, a gesztusok, a fényképezés (pl. az arcél, az orr-kiemelés) által, majd on-
nan szépíti vissza. Ez részben szintén a fényképezésnek és a jelmezeknek (pl. 
piros cipőnek) köszönhető, de jellemábrázoló és más dramaturgiai fogásoknak 
is. Mindkettőre említek példát: az egyik a lány vonzalma-szerelme, illetve az 
elszántsága a szöktetés megtervezésében-lebonyolításában; a másik pedig 
egy dramaturgiai fogás, egy epizód, amely őt emeli ki. Történik ugyanis, hogy 
a rossz ember, a gonosz férfi, a laboratórium biztonsági őre, aki élvezi az 
amerikai rendszer előnyeit, hiszen van neki lakása, szép, szőke, fiatal felesé-
ge, két gyereke, és egy luxusautót is meg tud magának vásárolni, de ő mégis 
titkon a néma takarítólány iránt érez szexuális vonzalmat. Van egy jelenet, 
amikor a feleségével szeretkezik, és abban néhány jel arra utal, hogy közben 
a néma takarítólányra gondol, rá vágyik. Például ráförmed a feleségére szex 
közben, hogy ne beszéljen, maradjon csendben.
 A vízi szörny vagy a halember külseje esztétikailag részletesen és hatásosan
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ki van dogozva. Fontos látványeleme a rendező fiktív világának, amelyek ro-
konítják egyes filmjeit is egymással. A szörnyet és jelmezét maga de Toro ter-
vezte, ami bonyolult sminkelést kíván. Nem egyszerű számítógépes dizájnról 
van szó, hanem olyan valódi jelmezről és sminkről, amelyet felvinni se könnyű 
a színészre, és játszani sem könnyű benne. Ezt a Magyarországon forgatott 
Pokolfajzat II (2008) című filmje kapcsán, amelyben szintén szerepel egy hal-
ember, személyes beszámolókból is tudom, hogy nem kevésbé bonyolult jel-
mezt-sminket igényelt. Érdekesség, hogy ezt a halembert ugyanaz a színész 
alakítja, mint itt a vízi szörnyet: Doug Jones.

Pathosz, a nézőre tett hatás

A nézőre tett hatás elsősorban ezen személyek értékrendjének és bizton-
ságérzetének a megszólítása, elsősorban az elemi szükségleteire való hi-
vatkozással, párhuzammal. A film egyes értékrenddel kapcsolatos elemeket 
felhasznál, és segítségükkel másokat áthangol, akár ellentétes előjelűvé. Az 
egyik érték az együttérzés, az empátia, amellyel többnyire meg lehet mozgat-
ni a néző érzéseit, hiszen bárki együtt tud érezni egy nála rosszabb helyzetbe 
került személlyel, mert az nyilván belegondol, hogy ő is könnyen ilyen vagy 
hasonló rossz helyzetbe kerül, és reméli, hogy vele is együtt éreznek majd 
valakik, rajta is segíteni fognak. Ez adott a film esetén, hiszen a főszereplők, 
a főkarakter és a halember/vízi szörny jelentős hátrányban vannak az átlagos 
állampolgárhoz képest, és veszélybe is kerülnek.
 A másik értékrendre hivatkozás az esztétikum, a szépség és a tálalás 
szépsége vagy legalább annak vonzó jellege. A világítást, a keretezést, a ki-
emelést, a szimbólumokat már említettem, de itt azért fontosak, mert meg-
fordítást nyernek. Ha nem is minden, azért maga a központi elem, a halfiú, 
a pikkelyes vízi szörny száznyolcvan fokos értékelésű áthangolást kat. Azzal, 
hogy a film fokozatosan és minden eszközzel elfogadtatja a lány szexuális és 
szerelmi vonzódását egy másik fajhoz tartozó, csodás, de állati, ijesztő külse-
jű, ugyanakkor szépnek talált, szépnek mutatott lényhez; azzal a másságot 
helyezi az átlagos, a többségi, a normális fülé. A rossz, a negatív karakter a 
társadalom és az állam rendszerének emblematikus képviselője, a (fehér, fér-
fi) ember, mert ő az, aki kegyetlen, opportunista végrehajtó, és még a szexu-
alitása is minden pozitív feltétel, adottság ellenére perverz. Ezzel szemben az 
idegen, a különös, a Dél-Amerikában kihalászott pikkelyes szörny a normális, 
a jó, a szép.
 A film e „kritikájának” az a hátulütője, hogy nem csak egyes, jól beha-
tárolt hibákat bírál, és így önkritikára, megjavulásra vegye rá a többségit, a 
„normálist”, hanem azt teljességgel elutasítja. Ami a többségi szempontjá-
ból különös, idegen, abnormális, ijesztő, azt mutatja be pozitív mintaként. 
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Ez az eljárás egy olyan filozófiai és társadalomfilozófiai gyakorlatban gyökere-
zik, ami ezt a megfordítást elvégezte elméletben és a társadalmi valóságban 
többször is a felvilágosodás, a francia forradalom óta. Rousseau és követői 
állították, nem jól működnek a társadalmi intézmények, azért meg kell szün-
tetni azokat. Fel se merült bennük, hogy nem a lényegükkel van baj, mert ha 
annyira rosszak lettek volna, akkor ki se alakultak volna, és elég lenne átgon-
doltan javítani azokat.
 Az ilyen és hasonló filozófiáknak az eredménye, hogy mindent megfor-
dítanak, azt remélve, hogy ami álló helyzetben nem volt jó, az a feje tetejére 
állítva már jó lesz. Egyes szélsőséges irányzatok addig elmentek, hogy ezt a 
megfordítást elméleti-filozófiai alaptézissé emelték: „egy hagyományos filo-
zófiai oppozícióban nem szemben álló elemek békés együtt létezését látjuk, 
hanem egy erőszakos hierarchiát. Az egyik elem (axiológiailag, logikailag stb.) 
uralja a másikat, parancsoló pozíciót foglal el. Az oppozíció dekonstruálása 
egy adott pillanatban mindenekelőtt a hierarchia megfordítása” – Derridát 
idézi Culler (Culler 1997: 117–118 – Derrida: Positions 56–57). Egyszerűbben 
mondva egy kisebbségi elem kerül felül, ami ugyanúgy erőszakos, hierarchi-
kus, mint a többségi, csak még marginális, akár negatív is. Ennek az elvnek, 
megfordításnak a tipikus példája a kommunizmus, ami ugyanolyan erőszakos 
és hierarchikus rendszer lett, mint az azt megelőző, sőt még durvább, erősza-
kosabb. Egy szűk kisebbségi új „elit” a társadalmi hierarchiája alján lévőket 
tett meg a vezető pozíciókba, akik még durvább rendszert hoztak létre, mint 
a korábbi rendszer, annak kritikája ürügyén. A tanult, és esetenként kemény-
kezű arisztokraták helyett tanulatlan és még erőszakosabb szabómesterek, 
munkások, parasztok működtettek egy korábbiaknál is brutálisabb önkény-
uralmi rendszert.
 Ami ennek a filmnek a hibája, hogy az esztétikai hatás okán, ürügyén, 
annak hatásával megfordít alapvető etikai, filozófiai, de esztétikai értékeket is. 
Ami én vagyok (mint ember), az a rossz, és az idegen (a vízi szörny) a szép, 
a jó, az elfogadható. Lehet, hogy ezt a megfordítást az alkotók nem szánják 
állandónak, kizárólagosnak és végelegesnek, de a filmek a támogatott és a 
díjazott filmek többsége ezt a megfordítást alkalmazza. A filmes, a „művészi” 
kommunikációban ez lesz az elfogadott, a többségi, az általános, és máris 
a feje tetejére állt a világ. Maguk az alkotók, a kritikusok és a zsűrik ítészei 
talán észre sem veszik, hogy egy feje tetejére állított értékrendet támogat-
nak, de valójában ezt teszik. Közben a gazdasági háttérhatalom örül ennek, 
mert neki ez a megfordítás megfelel a rövid- esetleg középtávú érdekeinek. 
Azt hiszik, hogy mindez nagyon új és kreatív, miközben szánalmasan egysíkú 
és kiszámítható. Minden lényegesnek, fontosnak, etikusnak, esztétikusnak az 
ellenkezőjét teszik.
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Az alkotók éthosza

A fentiekkel kapcsolatban az merül fel, hogy miért hajlandók az alkotók egy 
ilyen etikailag és esztétikailag negatív, de legalábbis kétséges játékba bele-
menni. A legegyszerűbb válasz az, hogy van az a pénz. Igen, ilyen motiváció 
is létezik. Akadnak egyébként tehetséges alkotók, akik kimondott vagy ki 
nem mondott, de elvárt ideológiai megrendeléseket képesek teljesíteni, ha le-
hetőséget kapnak például filmet készíteni, és még jól meg is fizetik őket ezért.
 Ennél kissé árnyaltabb magyarázat, hogy az adott alkotók még hisznek 
is abban, amit képviselnek. Nem minden forgatókönyvíró, rendező bír olyan 
történelmi, társadalmi, filozófia és egyáltalán kulturális kontextuális látással, 
ami biztosítaná az ő önkontrollját. Mindenkinek vannak olyan, a családból, a 
környezetéből, kisded- és gyermekkorából hozott mintái, amelyeket jónak, 
rossznak, érvényesnek és elutasítandónak tartanak, bármit tapasztalnak is 
későbbi életük során. Ez nem csupán világnézeti, hanem egyszerűbb dolgokra 
is érvényes. Például Tolkient, a híres írót gyerekkorában megcsípte egy mér-
ges pók, és később a pókok lettek a legfélelmetesebb szörnyetegek a regé-
nyeiben. De mi van, ha valakit nem megcsípett egy pók, hanem más, külsőre 
ijesztő állatokat szelídnek és érdekesnek tapasztalt? Mi van, ha A víz érintése 
rendezője esetleg nem kibelezte a patak partján a rusnya varangy békákat, 
mint ahogy például Kosztolányi Dezső megírta A szegény kisgyermek pana-
szaiban, hanem ezzel ellenkezőleg, lehet, hogy a varangyok, a hüllők, illetve 
más pikkelyesek kedvenc, simogatott állatai voltak a kertjében vagy a terrá-
riumában? Ebben az esetben valószínű, hogy az ijesztő, pikkelyes szörnyeket 
szeretnivaló, kedves lényekként jeleníti meg a filmjeiben. Neki lehet, hogy 
van egy elementáris vonzalma az ilyen állatok esztétikája iránt, de nem gon-
dol bele abba, hogy ezek a vonzalmak általánosítva, kinagyítva, agyondíjaz-
va és agyonforgalmazva, ország-világon keresztül szétkürtölt szimbólumként 
egészen mást jelentenek, mint az ő kis belső világában, a kertjében, a terrá-
riumában, a műtermében-rajzoló szobájában.
 Tehát a furcsa, különös, groteszk, félelmetes dolgok iránt vonzódó embe-
rek és alkotók mindig vannak és lesznek. Ők művészileg megalkotják a saját 
félelmeik és vágyaik kivetülését, de az, hogy a műalkotásukból mennyire szé-
leskörű hatással bíró esztétikai és etikai jellegű közösségi kommunikáció lesz, 
az a teljes gazdasági-társadalmi-politikai-kulturális rendszertől függ. Az ilyen 
rendszerek többségét pedig rossz, mohó (gazdasági) filozófiák irányítják. Ők 
választják ki a nekik megfelelő alkotót, aki elkészíti nekik az ő támogatásukkal, 
de egyébként őszintén, önként és dalolva azt a művet, ami megfelel az ő érde-
keiknek. Ha kell, akkor találnak olyan környezetvédelmi „szakértőt”, aki a met-
róvonalak helyett a felszíni közlekedést javasolja; olyan (többedik) szakértőt, 
aki nagymarosi vízlépcsőt ökológiailag hasznosnak tartja; olyan (volt) Green-
peace-aktivistát, aki az erdők kiirtásában látja a természet megújulásának
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lehetőségét; olyan pápát, aki támogatja a nemzetközi migráltatást, mert, 
ugye, az ő apja vagy nagyapja szintén „migráns”-ként vándorolt ki Argentíná-
ba. A gazdasági háttérhatalom mindig talál olyan filmrendezőket is, akiknek a 
csúnya a szép, a rossz a jó, és ezt tehetséggel, magas esztétikai színvonalon 
meg tudják jeleníteni, el tudják mesélni. Feje tetejére állítják a világot, mert 
nekik olyan volt a kertjük, a terráriumok vagy a műtermük-dolgozószobájuk.
 A művészek azért tehetnek meg mindent etikailag felelősség nélkül és 
büntetlenül, mert a művészet jelenlegi uralkodó esztétikája és filozófiája le-
hetővé teszi számukra. Szintén a már idézett felvilágosodással és a francia 
forradalommal, Rousseau és társai elméleteivel jelent meg a romantikának az 
a rossz fordulata, ami a művészt helyezi a megkérdőjelezhetetlen értékítéletű 
pozíciójába a szakrális vezetők helyébe. A művész pedig bármit megtehet, ha 
esztétikailag magas teljesítményt nyújt. Ez onnan ered, hogy az „objektum 
és szubjektum szétválaszthatatlan egységét” (Weiss idézi Hölderlint: 2000, 
30–31) tették meg a romantika fő tételévé. Ez azt jelenti, hogy a művész 
szubjektumnak át kell szűrnie magán, az ő személyén és sorsán keresztül a 
közösségi sorsot, és a maga példájával, érzületével igazolnia azt. Csak itt van 
egy-két buktató. Az egyén nincs mindig szinkronban az érzületét, a sorsát 
tekintve a közösségével, amelybe tartozik, és amelynek közösségi kommuni-
kációban ő hangadóként, véleményformálóként megszólal. Mi van, ha valaki 
például túlságosan pesszimista? Miközben a közösségének vannak reálisan 
pozitív előrelépési lehetőségei? Mi van, ha épp ellenkezőleg, a művész alkati-
lag túlságosan derűlátó, és nem vesz észre a közösségre nézve komoly veszé-
lyeket, mert érzelmileg dönt? Vannak, aki úgy vélik, hogy Vörösmarty Mihály 
és Arany János pesszimizmusa nem volt teljes körűen indokolt kora egyéb-
ként nehéz helyzete, az elbukott szabadságharc ellenére sem. Ugyanúgy nem 
indokolható Ady Endre magabiztosság sem, aki egyes versei és írásai, illetve 
élete példája alapján úgy vélte, hogy mindenkinek jár egy Léda Párizsban, és 
alkalmanként egy-egy ezres (több mint egy éves tanítói fizetés volt akkor), ha 
csak úgy csettint a szponzorának a vendéglőben. Ha ez megvalósulhatna, ez 
lenne a tökéletes kommunizmus.
 Tehát nem minden művész van szinkronban a saját korával, és nem 
mindenki képes teljes közösségekre érvényes, még inkább világviszonylatban 
érvényes etikai, filozófiai, társadalmi, gazdasági kérdéseket adekvát módon 
felvetni és magyarázni saját művészi beállítódása, illetve saját esztétikai-eti-
kai vonzalmai alapján.

Összegzés

Összefoglaló helyett, de összegzés gyanánt határozottan állíthatom, hogy 
A víz érintésében megfordult az esztétikai érték és az etikai érték. A más, 
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a különös, az idegen, a félelmetes lett a szép, de legalábbis a vonzó. E mese 
meggyőző, áthangoló esztétikuma szerint lehetséges, sőt kívánatosan szép a 
fajok közti keveredés, akár egy emberi lány és egy állati-csodás vízi szörny 
között. Ahogy a halember szexuálisan magáévá teszi, tehát feltehetőleg meg-
termékenyíti a csúnyácska módon szépnek mutatott néma lányt, úgy a film is 
megtermékenyíti a néző esztétikai és etikai világát. Engem is nézőként sike-
rült a filmnek a végére a szerelmespár oldalára állítania, és elégedetten druk-
koltam a főszereplők bonyolult, nehéz és csúnya-szép egymásra találásának, 
csak a végén mégis maradt bennem egy bizarr érzés és egy bizonyosság, 
hogy engem is a fejem tetejére állítottak, becsaptak.
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