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Margitházi Beja*

	 Előszó	a	Trauma és gyász a kortárs horrorfilmben  
	 	 című	összeállítás	elé

A horrorfilm iránti filmtudományos érdeklődés nem újkeletű. A hetvenes-
nyolcvanas évek óta lényegében egymással párhuzamosan jelentkeztek a 
zsánerelméleti megközelítések (pl. Andrew Tudor, Robin Wood, Király Jenő) 
mellett a női karakterekre és szexuális szubtextusokra koncentráló, részben 
feminista ihletettségű teóriák (l. Barbara Creed, Cynthia Freeland, Carol J. 
Clover, Julia Kristeva), melyeket a filmhatást vizsgáló, kognitív alapozású (pl. 
Noël Carroll, Julian Hanich), illetve fenomenológiai (pl. Angela Ndalianis, Dylan 
Trigg, Larrie Dudenhoeffer, Xavier Aldana Reyes) magyarázatok követtek. A 
horrorfilmmel foglalkozó szerzők számára, az aktuális trendeken innen és túl, 
mindig fontosak voltak a pszichoanalitikus vagy pszichológiai referenciák, me-
lyeket az utóbbi években a horror által kiváltott érzelmi hatást, a félelem és 
borzongás reakcióit vizsgáló emprikus kutatások (l. G. Neil Martin áttekinté-
sét) újabb neuróbiológiai adatokkal (l. pl. Lauri Nummenmaa összefoglalóját) 
egészítettek ki.
 Jelen összeállítás tanulmányai a horrorfilm egy másik pszichológiai meg-
közelítésére támaszkodnak akkor, amikor a bennünk felfejthető vagy nyíltan 
megmutatkozó lélektani folyamatokra koncentrálnak. A szövegeket két ösz-
szefonódó kortárs tendencia inspirálta: egyfelől az ezredforduló utáni horror-
filmek egyre kifinomultabb konfliktuskezelése és pszichológiai érzékenysége, 
másfelől az utóbbi években megnövekedett össztársadalmi tudatosság és nyi-
tottság a trauma-munka illetve gyászfolyamatok iránt. A szövegek szerzői az 
ELTE Filmtudomány Tanszék BA képzésének végzett hallgatói, akik egymástól 
függetlenül választották ezeket a kutatási témákat, melyeket olyan módon 
dolgoztak fel, hogy gondolatmenetük több ponton is összefonódik, filmpéldáik 
többször is visszaköszönnek, még ha szövegeik fókusza és filmértelmezéseik 
több ponton is eltérnek egymástól. Az összeállítás tehát egyszerre mutat rá 
a jelenség aktualitására, időszerűségére, és a kapcsolja párbeszédbe, kö-
zös diskurzusba ezeket a pszichológiai folyamatok reprezentációira fókuszáló 
megközelítéseket.
 Kiss Bálint Trauma-reprezentáció a kortárs horrorfilmben című szövege 
abból a kérdésből indul ki, hogy miben tekinthető egyedinek a horrorfilmek 
traumareprezentációja, és úgy találja, hogy éppen a traumatikus esemény 
* Margitházi Beja az ELTE Filmtudomány Tanszék adjunktusa, a Filmtett alapító szerkesz-
tője (2000–2008), a Metropolis szerkesztője (2019–), A magyar film társadalomtörténete 
kutatócsoport (2015–2021) tagja. Kutatási és érdeklődési területei: klasszikus- és kognitív 
filmelmélet, vizualitáskutatás, traumaelmélet, dokumentumfilm.
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feldolgozhatatlansága az, ami ezeknek a filmeknek a cselekményét, karakte-
reit és megjelenítési módját szervezi. A szerző szerint az ezredforduló utáni 
horrorokban a traumák narratívába épülése nemcsak egyre szembetűnőbb, 
de egyre igényesebbé is vált, mivel ezek a filmek szakszerű és tudatos módon 
használják stíluseszközeiket szubjektív élmények és emlékbetörések meg-
jelenítésére, torzított projekciók és belső fokalizáció alkalmazásával. Mikael 
Hafström 1408 című filmjében például a főhős látszólag egy „elátkozott szo-
ba” foglya lesz, de fokozatosan derül ki, hogy valójában egy családtagja el-
vesztésének traumáját dolgozza fel. A családfelbomlás tragédiája egyébként 
több horror visszatérő tematikus motívuma (pl. Örökség, Más világ), mely a 
szerző szerint nem független a modern politikai-társadalmi folyamatok közös-
ségromboló, elidegenítő tendenciáitól. A trauma sokféle formában válhat a 
cselekmény, a történetek mozgatórugójává: A rítus című filmben a horrorisz-
tikus események mögött egy veszteség önmarcangolással teli feldolgozása 
áll, míg A Babadook-ban az anya mentális állapota, feldolgozatlan traumája 
szolgálhat magyarázatul a címszereplő szörny megjelenésére. A Kiss Bálint 
által elemzett filmekben nemcsak a traumák nyomai, hanem a feldolgozási 
folyamat is megjelenik, sőt, a többnyire pozitív végkimenetel a poszttraumás 
fejlődés lehetőségét is felmutatja.
 Mészáros Gergő más irányból közelíti meg a témát akkor, mikor a hor-
ror szörnyfigurájára építve bevezeti a traumahorror fogalmát. A Protagonista 
szörnyetegek és a traumahorror című szövegében elemzett filmek főhősei 
olyan trauma-áldozatok, akik mélyen elrejtik szenvedésük emlékét és nyo-
mait; számukra a szembenézést és a lehetséges gyógyulást éppen a meg-
jelenő szörnyek teszik lehetővé. A szerző szerint a gyakran szintén vívódó, 
szenvedő rém egyszerre testesíti meg, teszi láthatóvá az elfojtott fájdalmat, 
és motiválja, kényszeríti cselekvésre, továbblépésre a főhőst, ilyen értelem-
ben protagonistának tekinthető. Az ide sorolható filmeket a traumák típusai 
szerint a szerző három tematikus csoportba rendezi (gyerekkori traumák [pl. 
Kísértetek], bűntudat-traumák [pl. Boncolás], gyermekek traumái [pl. Engedj 
be!]), és különbséget tesz a segítő, illetve öncélú szörnyalak között. Mészá-
ros tanulmánya is felveti a horror korérzékenységét, és a traumák tematikus 
megjelenését az önismeret és a mentális egészség karbantartásának fontos-
ságára utaló figyelmeztetésként értelmezi.
 Varga Bence Gyászfeldolgozás a kortárs horrorfilmben című tanulmányá-
ban a trauma egy lehetséges okával, a közeli személy halála, elvesztése után 
beinduló gyászfolyamattal foglalkozik. Narratív szempontból a gyász olyan 
összetett, sokoldalúan feldolgozható témamotívum, mely nem csak a film-
drámák vagy melodrámák, de a horror számára is kimeríthetetlen inspirációt 
jelenthet. A „természetfeletti” és a „pszichologiai” horror fogalmainak különb-
ségeire is kitérve, a gyász pszichológiai alapjainak, szakaszos jellegének átte-
kintése után a szerző három kiemelt (Két nővér, Jó éjt anyu!, A Babadook) film
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gyászfolyamatait vizsgálja. A koreai, osztrák és ausztrál horrorban a gyász 
motívumán túl az anya–gyerek kapcsolat tematizálása és a terek fontossága 
is közös, melyeket a filmek további, egyedi kulturális jegyekkel ruháznak fel, 
amit Varga Bence a kortárs horror transzkulturális jellegzetességeként is fi-
gyelemreméltónak tart. Mindezzel az összeállítás szövegei tehát azt látszanak 
megerősíteni, hogy a horrorfilmekre a társadalmi folyamatok fokmérőjeként 
is érdemes lesz odafigyelni, mivel a műfaj mit sem veszített kulturális és tár-
sadalmi érzékenységéből, és kortárs folyamatokra reflektáló potenciáljából.
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Kiss Bálint

	 Trauma-reprezentáció	a	kortárs	horrorfilmben

A trauma pszichológiai jelenségként igen nagy szakirodalommal és kutatá-
si háttérrel rendelkezik, melynek kollektív vagy személyes vonatkozásairól, 
valamint az ezeket következő lelki változásról, feldolgozó- és gyászfolyamat-
ról a filmművészet számtalan műve is tematizálja. A trauma alapvetően egy 
olyan, a múltban megélt, megrázó esemény, mely túlmutat a mindennapok 
tapasztalatain és az egyén testi-lelki egyensúlyát, integritását fenyegetheti. A 
trauma témája markánsan, akár évtizedeken át rögzült módon, definíciósze-
rűen is társulhat bizonyos filmzsánerekhez. A traumával foglalkozó történelmi 
filmek például főképp a kollektív traumatikus események minél valósághűbb 
bemutatására törekednek, míg a személyes drámát bemutató filmek inkább a 
megrázkódtatás utáni pszichés átalakulást mutatják be. 
 Miben egyedi a horrorfilmek trauma-reprezentációja? A horror a bor-
zongás és a rémület műfaja, melyben minden akció, váratlan esemény és 
fordulat a néző minél nagyobb megrázkódtatásának elérése érdekében törté-
nik. Ebből kiindulva az általam említett horrorfilm-rendezők a személyes trau-
mák azon aspektusát ragadják meg és mutatják be, amely a néző számára 
a legfelzaklatóbb és rémítőbb: ez pedig véleményem szerint nem más, mint 
a traumatikus esemény feldolgozhatatlansága. Egy hirtelen baleset, egy sze-
rettünk halála, egy háborúval való szembesülés, vagy természeti katasztrófa 
átélése alapjaiban változtatja meg az azt elszenvedő ember életét, gondol-
kodását és hitrendszerét. A horrorfilmek éppen erre játszanak rá: itt a trau-
ma nem ereszti a főszereplőt, áthatja a gondolkodását, fenyegető álmai és 
víziói vannak róla, valamint a vele való megküzdés éppoly reménytelen (de 
nem lehetetlen!), mint általában a horrorban a külső fenyegetéssel szembeni 
harc. E kettő nem egy filmben össze is fonódik: a traumatizált személy újabb 
borzalmakkal néz szembe, vagy éppen a trauma hoz létre olyan légkört, aho-
va a „Gonosz” betörhet. Írásom elsősorban 2000 után készült horrorfilmek 
elemzésével vizsgálja, hogy miként és milyen célból jelenítenek meg sokko-
ló, a karakterek számára traumatikus eseményeket, hogyan látjuk később a 
traumatizált személyt, és mennyiben függ ez össze a művek hangulatával és 
narrációjával. 
 A horrorfilm az erőszakfilmek csoportjába tartozik, Király Jenő meg-
határozása alapján „fantasztikus monstrumra épülő erőszakfilm”.1 Rokona a 
thriller, amivel kapcsolata az erőszak mentén értelmezhető. A bűnügyi filmek 
egyikeként, az áldozatot állítva középpontba, annak felépítése a horrorhoz

1  Király Jenő, A műfajok elmélete = Uő, Mágikus mozi: Műfajok, mítoszok és archetípusok 
a filmkultúrában, Budapest, Korona Kiadó, 1998, 29.
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hasonlatos, ám a szörny itt mindig emberi. Ennek ellenére több teoretikus2  
és a nézőközönség is sok thrillert – főleg az egyik legnépszerűbb alműfaj, 
a pszichothriller darabjait – horrorfilmként azonosít, mivel, habár ezek a fil-
mek az emberi lét és psziché árnyoldalát mutatják be, és nem lényegi alap-
elem bennük a „fantasztikus iszonyatélmény aktualizálása”,3 mégis ugyanúgy 
építkeznek, mint a rémfilmek.4 Jóllehet, a kortárs horror témáiban, elbeszé-
lésmódjában és stiláris megvalósításaiban továbbra is jelentősen merít az 
1920-30-es évek filmes eszköztárából – például a német expresszionista ha-
gyományból –, de napjainkra sok mindenben eltér a műfaj korábbi változatától. 

A	kortárs	horrorfilm:	témák	és	jellegzetességek

A horrorfilm népszerűsége az állandó változás ellenére töretlen, sőt, egyes 
filmesztéták szerint a műfaj épp reneszánszát éli. A 1970-80-as évek horror 
újhulláma után az elmúlt évtizedben a legerősebb a zsáner sikere. Hollywood 
természetesen tartja uralkodó pozícióját, ám a külföldi piac is kiveszi a ré-
szét. A nagysikerű olasz horrorfilmek szerepét a kilencvenes évektől a japán 
alkotások veszik át, majd a kétezres évektől feltör az európai (brit, francia, 
spanyol) filmipar is. Az amerikai filmgyártás sikerét nagymértékben megha-
tározza a külföldi filmek remake-jeinek elkészítése, példa erre a japán A kör 
(Ringu, 1998, Hideo Nakata) népszerű 2002-es amerikai átdolgozása, vagy a 
francia Mártírok (Martyrs, 2008, Pascal Laugier) 2015-ös remake-je. Emel-
lett fontos megemlíteni, hogy a hollywoodi filmiparban mostanában népszerű 
„univerzum-építés” a horrorsztorikat is elérte: a James Wan (rendező, pro-
ducer és forgatókönyvíró) nevével fémjelzett horrorfilm-család, a Démonok 
között (The Conjuring) című sorozat 2013-as névadó darabjának megjelenése 
óta közel egy tucatnyi, történetében kapcsolódó filmet foglal magába. A si-
kerhez hozzájárulnak az újfajta filmkészítési technikák és az elmúlt 50-60 év 
mozijára erősen jellemző műfaji keveredés is: a horror újabban nemcsak a 
„távoli rokon” thriller és sci-fi műfajoktól vesz át elemeket,5 egyre gyakoribb 

Kiss Bálint: Trauma-reprezentáció a kortárs horrorfilmben

2  Thomas Elsaesser Az elmejátékfilm című szövegében például A bárányok hallgatnak-ot 
(The Silence of the Lambs, 1991, Jonathan Demme) horrorként határozza meg, annak 
ellenére, hogy a filmből teljesen hiányoznak a természetfeletti szereplők és motívumok. 
(Demme filmje egyébként 1991-ben elnyerte az Oscar mellett az Academy of Science Fiction, 
Fantasy & Horror Films szervezet legjobb horrorfilmnek járó, Saturn Award díját.) Lásd: 
Thomas Elsaesser, Az elmejátékfilm, ford. Fábics Natália,  Metropolis, (2010) no. 2., 8–29.
3 Varga Zoltán, A pszichothriller és a slasher kapcsolatának feltérképezése, Metropolis 
(2013) no. 4. 35–41, 38.
4 Király Jenő és több más kutató meghatározása alapján azonban, a realista horror, mint 
olyan, nem létezik.
5 A horror és a sci-fi is a fantasztikus filmek osztályába tartoznak, kapcsolatuk alapja a nem 
valóságos életformák vagy helyszínek bemutatása. Ezzel szemben a thriller nem fantaszti-
kus, ám osztozik a horror másik alapattribútumában, az erőszakosságban, valamint abban, 
hogy elsősorban nem az elkövető, hanem a szörnyűségeket elszenvedő fél szemszögéből 
mutatja be az eseményeket. 
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a drámai történetszál beépülése (Hatodik érzék [The Sixth Sense, 1999, M.Night 
Shyamalan, 1999], Más világ [The Others, 2001, Alejandro Amenábar], Örök-
ség [Hereditary, 2018, Ari Aster]), illetve a horrorvígjáték zsánerbe tartozó 
filmek is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek (lásd pl. Boldog halál-
napot! [Happy Death Day, 2017, Christopher B. Landon], Az [It, 2017, Andrés 
Muschietti], stb.). 
 Miért megunhatatlan a mai napig a műfaj, mi az örökös megújulás tit-
ka? Számtalan tanulmány született már arról, hogy a horror miként jeleníti 
meg kollektív-társadalmi, vagy ősi, humánspecifikus félelmeinket.6 Az isme-
retlentől, idegentől való félelem az emberiség egész története során fellel-
hető, és művészi alkotásaiban megfigyelhető jelenség. Az viszont, hogy mi-
lyen formát ölt az Idegen, feltűnően változott az évszázadok előrehaladtával 
– istenek, démonok, boszorkányok, szellemek; ismeretlen nációk, vallások; 
robotok, űrlények, és még sorolhatnánk. Ezenkívül sok félelmünk van, amely 
tárgyában és jellegében is változatlan és egyidős az emberiséggel: ilyen a kí-
gyóktól, pókoktól való félelem, a magas helyeken és a sötétben érzett bizony-
talanság, satöbbi. Fontos megemlíteni azokat a félelmeinket is, amik szintén 
humánspecifikusnak mondhatók, ám lényegében konceptuálisak: ilyen a ha-
lottak visszatérésétől, (rém)álmaink valóra válásától, vagy akár más, isme-
retlen dimenzióktól való iszony. A horror nem csak azért sikeres mind irodal-
mi, mind filmművészeti formájában, mert bemutatja mindezen félelmeinket, 
hanem átérezhetővé, tárgyalhatóvá teszi őket; a főhősökkel való empatizálás 
általi bevonódás segít a számunkra esetleg nehezen átélhető és értelmezhető 
érzelmek megismerésében, tudatossá tételében. Fontos aspektusa az efféle 
bevonódásnak, hogy azt érezzük, a karakterekben és bennünk, a nézőkben 
van valami közös: nem véletlen, hogy a horrorfilmek szereplői 90%-ban in-
kább fiatalok, 15-35 éves középosztálybeliek – lefedve ezzel a horrorrajongók 
jelentős részét.7
 A gyakran irodalmi adaptációkkal, a gótikus korpusz borzongásra és rej-
télyre alapozó műveivel, illetve 21. századi horrorkönyv-írók, például Stephen 
King vagy H. P. Lovecraft regényeivel dolgozó horrorfilm-művészet társadal-
mi és kulturális helyzete tehát „biztosított” – a félelem, mint a hat alapér-
zelem egyike, állandó megújulási lehetőséget biztosít a műfajnak. Az, hogy 
egy adott narrációs forma vagy történet melyik félelmünkhöz kapcsolódhat, 
minden műnél több szubjektív elemzést tesz lehetővé, ám vannak a filmtu-
dományon belül elfogadott értelmezési stratégiák. Az 1930-40-es években 
népszerű őrült tudós-horrorok (pl. Frankenstein, 1931, James Whale, vagy 
Dr. Jekyll és Mr. Hyde, 1931, Rouben Mamoulian) a század elején kibontakozó 
orvostudományi és technológiai fejlődés miatt kialakuló társadalmi paranoiát
6  Soós Tamás, Már erről is Trump tehet? Így lett újra menő a horror, https://www.filmtett.
ro/cikk/poszt-horror-filmek
7 Uo., Illetve lásd még: Rebecca Rubin, Diverse Audiences Are Driving the Horror Box Office 
Boom, https://variety.com/2018/film/box-office/horror-movies-study-1202994407/
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tematizálják, míg a későbbi inváziós horrorok (A dolog [The Thing, 1982, John 
Carpenter], A testrablók támadása [Invasion of the Body Snatchers, 1978, 
Philip Kaufman], Az élőhalottak éjszakája [Night of the Living Dead, 1968, 
George A. Romero) a világháborús/hidegháborús félelmeket, vagy a nukleáris 
energia/atomfegyverek hatásaitól való rettegést öltöztetik át néha misztikus 
történetek köntösébe.8 Konkrét világháborús traumákat is megfigyelhetünk az 
50-es évek filmjeiben: az 1954-es japán szörnyfilm (kaiju), a Godzilla (Honda 
Isiró, 1954) vászonra vitte a Hirosimára és Nagaszakira dobott atombombák 
rémképét, egy óriási, városokat pusztító monstrum alakjában.
 Az elmúlt évtizedekben divatos régi kísértethistóriák, démoni és túlvilá-
gi történetek több aspektusban is fontosak lehetnek a mai társadalom szá-
mára. A posztmodern esztétika egyik alapvetése, hogy a globalizálódó világ, 
a megapoliszok és internet korában az eredeti környezetétől egyre inkább 
eltávolodó társadalom számára a „természetfeletti”, a „misztikus” egyre in-
kább egybefolyik magával a „természettel”9 – a régi démonokat (Az ördögűző 
[The Exorcist, 1973, William Friedkin], Insidious [James Wan, 2010], Örökség), 
félisteneket (A rítus [The Ritual, 2017, David Bruckner]), boszorkányokat/
szektákat (Rosemary gyermeke [Rosemary’s Baby, 1968, Roman Polanski], 
Ideglelés - Blair Witch Project [Eduardo Sánchez –Daniel Myrick, 1999], Bo-
szorkány [The VVitch: A New-England Folktale, 2015, Robert Eggers]) és ha-
sonló misztikus teremtményeket felvonultató horrortörténetek népszerűsége 
egyfajta vágyakozást, akár nosztalgiát is kifejezhet. A vallást, misztikát és a 
természetközeliséget egyre inkább nélkülöző mindennapjainkban általánossá 
vált az igény a „gyökereinkhez” való visszatérésre, az eredeti környezetünk 
újrafelfedezésére és ezáltal régi hiedelmeink, történeteink újraértelmezésé-
re.10 A horror viszont még mindig a borzalom műfaja, így ennek a jelenség-
nek is a rémítő jellegét illusztrálja a zsáner, jelen esetben azt, hogy már nem 
ismerjük a természetet, ahová vissza szeretnénk térni: a városi ember eltá-
volodott tőle, így annak idegensége magában hordozza a bizonytalanságot, 
rettegést is, és ez a horror számára esszenciális. Néhány kalandfilmben az ef-
fajta kiszakadás a civilizációból, az egyéni utazás pozitív személyiségformáló 
hatással jár, és a főhős a visszatérés után egy másik ember lesz (pl. Walter 
Mitty titkos élete [The Secret Life of Walter Mitty, 2013, Ben Stiller]), a hor-
rorban azonban nem ez a helyzet: a kiránduló, felfedező, otthonról menekülő 
emberek általában olyannal szembesülnek a vadonban, amelyről álmodni sem 
mertek, és előre nem látott módon életük veszélybe is kerül (Ideglelés - Blair 
Witch Project, A rítus, Fehér éjszakák [Midsommar, 2019, Ari Aster]). 

Kiss Bálint: Trauma-reprezentáció a kortárs horrorfilmben

8 Soós Tamás, Már erről is Trump tehet?
9 Horváth Márk – Lovász Ádám - Nemes Z. Márió, Poszthumán esztétika a vizuális kultúrá-
ban = Uők, A poszthumanizmus változatai, Budapest, Prae Kiadó, 2019, 230–268.
10 Uo.
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A	trauma	természete	és	filmbeli	megjelenése

A trauma egy múltban megélt, rendkívül megrázó, a hétköznapi élet kihívásain 
és a mindennapi tapasztalatokon túlmutató, a személy egyensúlyát nagymér-
tékben veszélyeztető negatív esemény, ami jelentős kihatással van a jelenre.11  
A jelenség egyik első leírása Sigmund Freud nevéhez köthető, aki elsősorban 
nőkkel és a rájuk vonatkoztatott, általa csak hisztéria névvel illetett beteg-
séggel hozta azt összefüggésbe.12 A traumakutatás az első világháború után 
kapott nagyobb tudományos figyelmet, innentől nyert bizonyosságot, hogy 
férfiakat is érint a probléma: amerikai és angol katonák 40%-ánál mutattak 
ki poszttraumás rendellenességet, amit akkoriban csak harctéri neurózisnak 
hívtak. Ez nem egyedüli jelenség, ugyanis a háborús veteránok állapotának 
kutatása (főleg a hippimozgalmak háborúellenes eszmeiségének hatására) a 
vietnámi háborúból hazatérő amerikaiaknál is jelentős eredményeket hozott.13  
Igazi társadalmi párbeszéd viszont csak az elmúlt évtizedekben alakult ki a 
témáról: ennek egyik oka a pszichológia és pszichoterápia fokozatos fejlődé-
se, a másik a feminista mozgalmak hatása (szexuális erőszak, családon belüli 
abúzus és a nőket ért elnyomás elleni fellépés, #metoo-mozgalom). 
 Habár a trauma jelensége minden korban ismert volt, ezt a nevet, és a 
jelenséget körüljáró tudományos kutatások eredményeit az elmúlt 100–150 
év hozta el. Egzisztencialista nézőpontból tekintve a hirtelen veszteség, a 
traumatikus esemény a létezésünket kérdőjelezi meg, mivel mondhatni el-
vész a biztonságos világba vetett hitünk. A pszichés trauma során a személy 
a testi-lelki integritásának fenyegetettségét éli át, kiszolgáltatottságot, kont-
rollvesztést, megsemmisüléstől való félelmet tapasztal. Mindig is tudott volt, 
hogy az ilyen élményt átélő ember viselkedése rövid-vagy hosszútávon meg-
változhat, elkerülő, ingerült, feszült, kedvetlen és bizalmatlan lehet. A krízis-
intervenció, a különféle pszichoterápiás módszerek traumaélmény-kezelései 
azonban újkeletűek. A traumát követő, ember és ember között eltérő egész-
ségtelen állapotok és betegségek gyűjtőneve a poszttraumás stressz zavar 
(PTSD). Gyakori tünetei a hiperarousal (fokozott készültségi állapot, a szimpa-
tikus idegrendszer túlműködése) tartós fennállása, alvási zavarok, irritabilitás, 
koncentrációs nehézségek, elidegenedés, beszűkült érdeklődés és a jövőkép 
hiánya. Jellemző az emlékbetörés is: a traumatikus élmény váratlan és kont-
rollálhatatlan visszatérése alvás közben, rémálmok formájában, vagy akár 
ébren, látomásokként vagy flashbackként.14 Fontos jellemzője a betegség-
nek, hogy súlyossága és lefutása nem a trauma „nagyságától” függ, hanem 
11  Vörös V. – Osváth P. – Ambrus N. – Csürke J., Trauma és krízis = Uők, szerk., Min-
dennapi kríziseink: a lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve, Budapest, Oriold és 
Társai Kiadó, 2009, 218.
12 Lásd: Sigmund Freud, Dora, egy hisztéria-analízis töredéke, Budapest, Animula Kiadó, 
2011.
13 Vörös V. – Osváth P. – Ambrus N. – Csürke J., i.m., 216.
14 Uo., 222.
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az illető védekező és megküzdő (coping) mechanizmusainak sikerességétől. 
A szerzők több személyiségdimenziót- és jegyet felsorolnak, amelyek a meg-
küzdés során segíthetik az egyént, vagy diszfunkcionalitás esetén épp hogy 
gyenge pontként működhetnek. Ezek többek között az önbecsülés, a humor, 
a mentális és érzelmi intelligencia, az optimizmusra való hajlam. Ide tartozik 
még a családi állapot, a szocioökonómiai státusz, az anyagi helyzet, a kép-
zettség, a nemi szerep, stb.15 Elmondható az is, hogy nem mindig szükséges 
egy súlyos, kritikus esemény átélése a PTSD kialakulásához, néha elég va-
lamilyen mindennapi negatív élmény, érzelem vagy veszteség, amivel a be-
teg nem tudott megfelelően törődni – ez lehet például egy szakítás, költözés 
vagy a kezeletlen munkahelyi stressz. A trauma tehát egy múltbeli történés, 
ami a jelenben okoz problémát: a hozzá kötődő betegség alapja az emléke-
zés és a negatív, az egyén számára elfogadhatatlan gondolatok összessége, 
melyek nem engedik, hogy az esemény teljes mértékben integrálódjon énké-
pükbe és személyes narratívájukba. Ez alapján a traumával nem csak magát 
az eseményt, hanem annak folyamatos újra-és újraélését is azonosítjuk, mely 
megakadályozza annak lezárt emlékké alakulását. Ahogy Cathy Caruth ösz-
szefoglalja: „A trauma egy olyan eseménnyel történő konfrontáció, amely vá-
ratlanságából és borzalmából adódóan nem illeszthető korábbi ismeret vagy 
séma kereteibe […] Mivel történése idejében nem épülhetett be, az esemény 
nem válhat (…) narratív emlékké, mely a múlt befejezett történetének integ-
rált része.”16

 A filmművészetben leggyakrabban ábrázolt traumák sokféleképpen cso-
portosíthatóak, műfajelméleti szempontok alapján azonban találni bizonyos 
jellegzetességeket. A személyes traumák bemutatására leginkább a drámák 
vállalkoznak, legfőbb témák egy szeretett személy elvesztése, erőszakos cse-
lekmény átélése vagy egy betegségtől való szenvedés. Kollektív traumáinkról 
– akár személyes kontextusban bemutatva- szintén a dráma, illetve a törté-
nelmi filmek beszélnek a legigényesebben. A holokauszt ábrázolása például a 
mai napig felkapott és releváns tematika, többek között a 2015-ös Oscar-díjas 
Saul fia (Nemes Jeles László, 2015) a történelmi trauma mellett, a haláltábo-
rok embertelen környezetében személyes síkon egy gyermek elvesztésének 
tragédiáját is bemutatja. 

Trauma	a	horrorfilmekben

A traumatikus események ábrázolása a horrorfilmben természetesen nem új

Kiss Bálint: Trauma-reprezentáció a kortárs horrorfilmben

15  Uo., 233.
16  Cathy Caruth, Trauma: Explorations in Memory, Baltimore, John Hopkins UP, 1995, 153. 
Az idézett szövegrész Szekér Viktória magyar fordítása, aki a következő cikkében idézi ezt: 
Szekér Viktória, Személyes trauma és narratív komplexitás. A heptapod nyelv mint terápia 
az Érkezés című filmben, Metropolis (2018) no. 2., 34–41, 36.
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jelenség: érthető módon a műfaj egyik alapvető stratégiája, hogy olyan törté-
néseket mutat be, amik nem csak vizuálisan, pillanatnyilag, de akár psziché-
sen, hosszabb távon is megviselhetik a nézőközönséget. Véleményem szerint, 
azonban mind a traumatikus események, mind a hozzájuk kötődő mentális 
változások és betegségek reprezentációja átalakult az utóbbi évtizedekben, 
a traumák bemutatása és a horror-narratívákba való beépülése fokozatosan 
változott, mélyebbé, átfogóbbá vált, tematizmusa szembetűnőbb és igénye-
sebb. 
 Az előző fejezetben felsorolt PTSD-tünetek közül különösen fontos a hor-
ror számára az emlékbetörés: az (rém)álom a műfaj kedvelt témája, segít-
ségével könnyen felidézhető a karaktereket üldöző borzalom. A traumatikus 
élményhez kötődő flashbackek, akár éber állapotban is előtörő rémképek és 
víziók egyszerre eszközei a történetvezetésnek és a karakterjellemzésnek: 
narrációs funkciók, mivel előrevetítik egy már részben ismert konfliktus előre-
haladását és további fordulatait, és lélektani elemzéseket is lehetővé tesznek, 
mivel anélkül tudjuk meg, mi foglalkoztatja a történet szereplőit, hogy egy szót 
kéne szólniuk. Itt meg kell említeni a belső fokalizációt, ami Edward Branigan 
fogalma: olyan karaktereknél beszélhetünk erről, akik olyasmit tapasztalnak 
és gondolnak, ami egy külső, diegetikus szemlélő számára hozzáférhetetlen, 
legyen az álom, hallucináció vagy egy szubjektív képzet. Az általam választott 
művek és a kortárs horrorfilmek jelentős része, kisebb-nagyobb mértékben 
alkalmazza ezt a fokalizációt, mint narrációs eszközt: lényege, hogy általa a 
szemlélő olyan információkhoz jut, amelyek csak az adott személyhez köthe-
tőek – elősegítve ezzel a nézői többlettudást, a mélyebb megértést és a ka-
rakterrel való azonosulást –, de a többi szereplő elől rejtve maradnak.17 Ezen 
objektív valóságban nem jelenlévő képzetek és álmok szerepe a traumával 
foglalkozó horrorfilmekben többfunkciós, nem csak a lelki megrázkódtatás 
szubjektív tartalmiságát, illetve annak feldolgozatlanságát, hanem törede-
zettségét és egységes emlékké válásának képtelenségét is érzékeltethetik. 
Gyakran ábrázolt szimptómák még a folyamatosan fennálló hiperarousal, az 
irritabilitás és a kedvetlenség: a traumát átélt karakterek gyakran idegesnek 
és kimerültnek vannak ábrázolva, általános veszélyérzetük van, sehol sem 
érzik magukat biztonságban, a környezetüket pedig elhanyagolják.  

Pszichoanalitikus	horrorelmélet:	a	múlt	kísértetei 

Sigmund Freud, a pszichoanalízis atyja egy olyan fogalom körülírásán is 
dolgozott, ami különösen fontos a horrorfilmek mélyebb vizsgálatához, 

17 Füzi Izabella, Megismerés és narráció, Edward Branigan kognitív narratíva-modellje, 
Apertúra, Tél (2006) 
https://www.apertura.hu/2006/tel/fuzi-megismeres-es-narracio-edward-branigan-
kognitiv-narrativa-modellje/
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ez a kísértetiesség (Unheimliche, uncanny). A korábban több filozófusnál fel-
bukkanó unheimliche Angst terminus szó szerinti fordítása a „kísérteties szo-
rongás” lehetne, ám a 19. században még teljesen más értelemben használták 
a szókapcsolatot – Kierkegaardnál például a tárgy nélküli félelem témájában18, 
Ernst Jentschnél pedig az intellektuális bizonytalanság kérdéskörében bukkan 
fel.19 Freud az 1919-es Das Unheimliche című esszéjében, E.T.A. Hoffmann A 
homokember című kisregényének elemzése kapcsán dolgozza ki a kísérteties 
fogalmát – ez az „ijesztőnek az a fajtája, ami valami régóta ismert, bensősé-
ges dologra vezethető vissza”, egy olyan jelenség, ami „nem idegen, hanem 
a lelki élet számára ismert jelenség, ami az elfojtás folyamatában távolodott 
el.”20 Legkönnyebben a babák, a viaszbábuk vagy pont a kísértetek példáján át 
érzékeltethető a kísérteties ismerős-idegen kettőssége: mindegyik egy ismert 
dolog, az ember reprezentációja vagy manifesztuma, ám pont élettelensége 
vagy újfajta formája miatt válik ismeretlenné, különössé. Több film is direkt 
módon játszik rá erre a jelenségre: például a 2007-es Halálos hallgatás (Dead 
Silence, James Wan, 2007) című film, melyben a hasbeszélő babák és az őket 
életre keltő szellem az ellenség, plot twistnek azt tartogatja, hogy a fősze-
replő egyik rokonáról kiderüljön, hogy mindvégig halott volt, és mozgatható 
babát csináltak belőle: a tökéletes hasonmásként láttatott marionettfigurák 
mellett a férfiről a néző végig azt hitte, hogy él, így a kísérteties hasonlóság 
miatt bedől a trükknek. A Freud által leírt mechanizmus a horror számára 
esszenciális, a legtöbb metamorfóziselbeszélést alkalmazó filmben megfigyel-
hető, de a traumaábrázolás tekintetében is lényeges, mivel magyarázza a két 
leggyakrabban ábrázolt jelenség, az emlékbetörés és a „torzított” projekció 
működését is. A kontrollálhatatlan emlékbetörés – akár alvó, akár éber álla-
potban történő – a traumatikus eseményt felidéző, aktualizáló, új kontextus-
ba helyező, és főleg a horrorfilmekben fokozottan rémítőnek és sokkolónak 
ábrázolt képei az ismert múltbeli történést a jelenbe helyezik. A „torzított” 
projekció pedig abban segít, hogy megóvjuk tudatunkat a félelmünk tárgyá-
tól – vagy a trauma emlékeitől – úgy, hogy másféle formába projektáljuk. Ez 
látható például az Anyám! (Mother! 2017, Darren Aronofsky) című filmben, 
amiben a születendő gyermekét és a házasságát féltő nő a szülés előtti pilla-
natokban – valóságos transzba esve – háborús hadszíntérként látja otthonát, 
amit megszállnak a kéretlen idegenek. Ez a jelenség szintén megfigyelhető 
az álommunka folyamán: a Mielőtt felébredek (Before I Wake, 2016, Mike 
Flanagan) című horrordrámában például a gyermek álmaiban és a valóságban 
is megjelenő szörny elhunyt édesanyja betegségének, a számára érthetetlen 
hasnyálmirigyráknak az antropomorfizált alakja. Ez a mechanizmus a szelf
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18  Søren Aabye Kirkegaard, A szorongás fogalma, Budapest, Göncöl Kiadó, 1993, 131–179.
19 Ernst Jentsch, On the Psychology of the Uncanny = Jo Collins, John Jervis (eds.), 
Uncanny Modernity: Cultural Theories, Modern Anxieties, New York, Palgrave Macmillan, 
2008, 216.
20 Sigmund Freud, A kísérteties = Erős Ferenc (szerk.), Sigmund Freud művei IX. – Művé-
szeti írások, Budapest, Filum, 2001, 248.
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védekezését szolgálja, hogy ne kelljen szembenéznie rettegése tárgyával, ám 
sosem tökéletes, bizonyos kapcsolódási pontok mindig felfedezhetőek a rémké-
pek között – így válik itt is az elhárítás során az ismertből ismeretlen, kísérteties. 
A Freud és követőinek fogalmait és értelmezési stratégiáit alkalmazó pszicho-
analitikus filmelmélet tehát a horror műfajánál különösen hatékony, magya-
rázza mind a filmek témáinak, mind a külső fenyegetések természetének sze-
mélyes és kollektív tudattartalmainkkal és félelmeinkkel való összefüggéseit. 

A	gyermekhalál	traumájának	felszínre	törése	az	1408	c.	filmben

A Mikael Hafström rendezte 2007-es film egyike azon Stephen King horror-
könyv-adaptációknak, ami elnyerte a közönség és a kritikusok tetszését. A 
történet egy egyedülálló, kiégett íróról, Mike Enslinről szól, aki kísértetjár-
ta helyeket kutat, sikertelenül: soha nem találkozik semmilyen paranormális 
jelenséggel.  A 10 szellemjárta ház, vagy a 10 szellemjárta világítótorony és 
hasonló című könyveivel szerény sikereket elérő, cinikus férfi újra és újra 
bebizonyítja önmagának, hogy kísértetek nem léteznek – a pénzkeresésen 
túl azonban valami más is motiválja arra, hogy felkeresse a borzalmakról el-
híresült helyszíneket. Az expozícióban egy elátkozott new yorki hotelszobáról 
értesül, ami az 1408-as számot viseli (a számok összege 13). Egy rövid, a 
munkáltatóival folytatott párbeszédből megtudjuk, hogy Enslin számára New 
York problémás helyszín, ám mégis vállalja a munkát; itt már sejtetve van a 
trauma, de még nem ismerjük meg mibenlétét. A Dolphin Hotel elátkozott 
szobájában kezdetben a szokásos klisés ijesztgetésekkel (jumpscare-ekkel) 
szembesülünk: hirtelen hangosan megszólaló rádió, magától elmozduló fest-
mény, a főhős kezére rázuhanó ablak. A sérüléstől bepánikoló férfi megpróbál 
kijutni a szobából, ám az ajtó elnyeli a kulcsát, majd egy szellem is „rátá-
mad”; lassan szembesülnie kell vele, hogy tényleg paranormális jelenségek 
szemtanúja, és csapdába esett. Természetes reakcióként saját magában kez-
di keresni a magyarázatot („kezdek bedilizni”, „kimerültem”, „bedrogoztak”). 
Ezzel egyidőben hallani kezdi egy gyerek hangját, majd a tv-ben egy évekkel 
ezelőtti, otthoni videót lát kislányáról, feleségéről és önmagáról. Ez az első 
valódi narrációs támpont a főhőst kínzó trauma megismeréséhez: ebből már 
megtudjuk, hogy a család valamiért szétszakadt, és a férfi egyedül maradt. 
A rémálomszerű látomások folytatódnak, Enslin az ablakon kiugró embereket 
lát, mindenfelől megpróbálja elhagyni a szobát (szellőző, ablak), de az összes 
menekülési útvonal zsákutcának bizonyul. Újabb víziót látunk a szobán belül, 
a kislányáról és a feleségéről, ami inkább emlékbetörés: a kislány egy kórházi 
ágyban fekszik, a felesége szakemberekről és csodálatos gyógyulásról beszél, 
kétségbeesetten zokogva. Ezután a férfi videóhívásban próbálja elérni a nőt, 
ami részben sikerül is, de mielőtt segítséget kérhetne, a kapcsolat megszakad. 
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Ebből már összeállítható a fabula: a kislány meghalt, Enslin és felesége pedig 
különváltak. 
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Meglátásom szerint a szoba egy bizonyos pont után megfeleltethető Enslin 
tudatalattijának: a munkájához kapcsolódó szellemek és természetfeletti tör-
ténések, amiket eddig keresett és egyben tagadott, egyszerre törnek rá; a 
víziók a halott kislányáról és feleségéről a feldolgozatlan trauma emlék- és 
rémképei, amiket eddig szintén kizárt életéből, ezért nem is látjuk azokat a 
film az első felében – Enslin teljesen lefoglalta magát a munkájával. A szá-
mos átalakuló használati tárgy depresszív nihilizmusát, reményvesztettségét 
szimbolizálja: a menekülési útvonalakat jelző térképen az 1408-as szoba az 
egyetlen megrajzolt objektum, illetve a szekrényben elhelyezett Biblia lapjai 
teljesen üresek. A fabulát összerakva a főhős munkája, a kísértetjárta he-
lyekkel való megszállottság – és az azokról való cinikus értekezés könyvek 
formájában – is értelmet nyer, a halál utáni élet keresése az utolsó remény-
sugár, amibe a gyászoló apa reménytelenül kapaszkodott. Így a foglalkozása 
(talán a férfi számára is) rejtett módon a gyászmunka része, ám sajnos ered-
ménytelenül, kislánya halálával nem sikerül megküzdenie, és a paranormális 
jelenségek hiánya mondhatni újra-és újra feléleszti a férfi szűnni nem akaró 
fájdalmát és csalódottságát. „Milyen Isten az, aki ilyet tesz egy kislánnyal?”  – 
halljuk Enslintől az egyik visszaemlékezés során.
 A szüzsé tudatalatti-értelmezését maga a film is felveti, egy 10 perces
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különálló szekvenciában, melyben Enslin öntudatlan állapotban már azt kép-
zeli, hogy kijutott a szobából. A feleségével vacsorázik, akinek elmeséli, mi 
történt vele, a nő pedig azt mondja, hogy csak a tudatalatti tartalmai sza-
badultak fel, és álmodta az egészet. Itt a történet önreflexív módon elismeri 
és ezzel el is távolítja magától annak lélektani olvasatát, mivelhogy a férfi 
nagyjából öt perc múlva „felébred”, és változatlanul a szobában van – így a 
fejében lejátszódó, szobán kívüli események mind hamisnak bizonyulnak, és 
a természetfeletti helyre vonatkozó értelmezés is hitelességét veszti a nézők 
számára. A szoba a lezárásban a telefonból szól a férfihoz, női hangon: az ön-
gyilkosság lehetőségét kínálja fel a férfinak – azt mondja, vagy átélheti újra 
és újra ezt az órát, vagy „távozhat” – ez erős érzékeltetése a trauma feldol-
gozhatatlanságának és a jövőkép hiányának, annak, hogy nincs is más alter-
natíva Enslin számára, mint a trauma folyamatos újraélése és a szenvedés. 
A férfi ehelyett úgy dönt, felgyújtja a szobát, mintegy bosszút áll a kínjaiért, 
és ezzel a szimbolikus akcióval hagyja azt maga mögött. Paradox módon a 
férfinek szüksége volt a paranormális élmény átélésére, a halott lányával való 
„találkozásra”, hogy sikerüljön túllépnie a tragédián.

       1408

Érdekesség, hogy a filmnek több alternatív befejezést forgattak; a moziverzióban 
a főhős kijut a szobából, és újra összeköltözik feleségével. A végső jelenetben 
azt bizonygatja neki, találkozott halott lányukkal a szobában, majd a diktafon-
ján rögzített felvételen meg is mutatja neki a hanganyagot, ami ezt bizonyítja.
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Két másik befejezésben a férfi nem éli túl a tüzet, az egyikben kísértetként 
jelenik meg a szállodaigazgatónak, a másikban a munkáltatója találja meg a 
halott férfi kéziratát, 1408, írta Mike Enslin címmel. Mindegyik lezárás az „el-
átkozott szoba” történetet hivatott igazolni, ám a film kétségkívül teret enged 
a pszichoanalitikus értelmezésnek, mivel a szobában folyó cselekményszál je-
lentős része a férfi belső szenvedéséhez köthető. A finálé kissé hiányos, a tűz-
gyújtás hirtelen ötlete és a záró jelenetben az egészségesebb férfi látványa 
ugyan megnyugvást kínálnak a nézőnek, ám a katarzis elmarad, lélektanilag 
nem kapunk kielégítő lezárást. 

A	családfelbomlás	tragédiájának	tematikus	motívuma

A kortárs horror egyik legfőbb jellemzője, hogy a szenvedés forrása nem 
csupán az idegen, az ismeretlen entitás, hanem az átalakulóban lévő, ismert 
közösség – a család. Az, hogy a horrorfilmben a család, legfőképp az Anya 
szerepe más műfajokhoz képest erősebb, már a hetvenes évek műveiben 
szembetűnő. Az Apa sokszor hiányzik, vagy ha jelen is van, legtöbbször csak 
tétlen mellékszereplő (Az ördögűző, Poltergeist – Kopogó szellem [Poltergeist], 
1982, Tobe Hooper).21 Az Anya felértékelődött szerepe sok módon magya-
rázható: többek között az anya-gyermek kapcsolat értelemszerűen erősebb 
érzelmi oldalának (Psycho, 1960, Alfred Hitchcock; Az ördögűző), vagy a szü-
léssel kapcsolatos félelmek tematizálásának (Rosemary gyermeke, Radírfej 
[Eraserhead], 1977, David Lynch) igénye lehet releváns.  
 A család, mint közösség szétesésétől való félelem tematizálása eddig 
is több alkotásban megfigyelhető volt a műfaj történetében (Ragyogás [The 
Shining], 1980, Stanley Kubrick, Poltergeist – Kopogó szellem, Kedvencek te-
metője [Pet Sematary], 1989, Mary Lambert) – a 21.századi horrorfilmben 
(Más világ, A boszorkány, Örökség, Sinister [Scott Derrickson, 2012]) viszont 
mondhatni kikerülhetetlen. A misztikus, természetfeletti Gonoszt felvonultató 
filmek többnyire mind azt mutatják be, hogy az idegen erő hogyan fordítja 
egymás ellen a családtagokat, miként válik a közösség funkcióját vesztett, 
traumatizált csoporttá, és végül hogyan szakad szét. A 2018-as Örökségben 
például a négytagú család legfiatalabb tagjának halála után lépésről lépésre 
nyomon követhetjük, miként veszti el összetartó erejét a család. A balesetet 
okozó idősebb fiú bűntudata, az anya gyásza és a furcsa, túlvilági szertartá-
sokkal való megszállottsága, illetve az apa érzelmi távolmaradása azt ered-
ményezik, hogy a tagok teljesen elvesztik bizalmukat egymás iránt, ez pedig 
megkönnyíti a fiú testét használni akaró démonimádó szekta dolgát. A film 
végére a fiún kívül az összes családtag meghal, a szekta pedig megidézi a 
démont, mely átveszi az irányítást a fiú elméje felett.
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21 Varga Zoltán, Óh, irgalom anyja! Családi horror, Filmvilág (2004) no.30., 32–37.



 
21  

 2021/3 - ŐSZ

       Örökség

A család szétszakadását övező szintén ősi, civilizációnkkal egyidős félelem 
több módon is értelmezhető, társadalmi kontextusát tekintve a mai napokban 
is releváns. Modern civilizációnkban a család intézménye valóban egyfajta 
válságban van, habár másfajta „veszélyek” fenyegetik, mint más történelmi 
korokban. Az egyre inkább individualista beállítottságú, kapitalista gazdaság-
politika az egyén szerepét jelentősen felértékeli a közösségéhez képest, főleg 
a nyugati, fejlett országokban. A nagycsalád, az egymás mellett élő több ge-
neráció egy egyre ritkább családforma, illetve a nukleáris családok is egyre 
gyakrabban szakadnak szét, a sok válással végződő házasság miatt. A generá-
ciós különbségek is nagyobb és nagyobb szakadékot hoznak létre a családta-
gok között: a felgyorsult technológiai fejlődés hatására a fiatalok új hóbortjai, 
internetes szokásai az idősebbek számára érthetetlenek lehetnek. Ezenkívül 
a politika is beleszól a közösségek életébe: elég például a mai magyarországi 
politikai megosztottságra gondolni, ami családon belüli széthúzást is eredmé-
nyezhet. Tágabb értelemben, ha a családot a társadalom egészének meta-
forájaként értelmezzük, ugyanígy találhatunk megosztó jelenségeket; a glo-
balizáció hatására a nacionalizmus és a nemzettudat mint csoportösszetartó
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erő, egyre inkább eltűnőben van. A politikai berendezkedés is többfelé sza-
kíthat ugyanúgy családokat, mint társadalmakat: a liberális és illiberális de-
mokráciák közti szembenállás, a megnövekedett migráció elfogadását vagy 
ellenzését hangoztató pártok, egyes országokban pedig még diktatúrák ala-
kítanak ki olykor feloldhatatlannak tűnő ellentéteket.22 Nem csoda, hogy a 
horrorfilm-művészetben is megjelentek ezek a témák. Politikával és rassziz-
mussal konkrétan is foglalkozó alkotásokat is találunk, példa a Bűn éjszakája 
(The Purge, 2013, James Demonaco), vagy a Tűnj el! (Get Out!, 2017, Jordan 
Peele), amit Oscar-díjjal is jutalmaztak. Nehéz nem észrevenni a párhuzamot 
a horrorfilmek rémtettei és szörnyei, valamint a modern politikai-társadalmi 
berendezkedés közösségromboló tendenciái között.23

 A családon belüli erőszak több formája is felbukkan, a szülők gyere-
kek és egymás ellen fordított agressziójára több példát is találhatunk: a Mike 
Flanagan rendezésében készült Oculusban (Mike Flanagan, 2013) a gyerekkori 
traumát okozó, megszállt démoni tárgyon bosszút állni kívánó testvérpár küz-
delmét követhetjük nyomon. A film során rengeteg emlékbetörést láthatunk, 
melyben az évekkel ezelőtti esemény felidézésre kerül: a négyfős család egy 
új helyre költözik, és egy többszáz éves tükröt vásárolnak, az apa irodájá-
ba: a tükörből érkező hangok és rémképek megfertőzik az apa elméjét, és 
felesége megkínzása és meggyilkolása után a lányát próbálja bántani, ám a 
fia lelövi. A film a régmúlt tragédia felidézése mellett azt mutatja be, hogy a 
testvérpár évekkel később hogyan próbálja bizonyítani a tükör paranormális 
mibenlétét. Flanagan rendezéseiben központi téma a családtagok halála és a 
gyász: a 2016-os Mielőtt felébredek egy házaspár története, akik elvesztet-
ték gyermeküket, és egy paranormális képességgel rendelkező gyermeket 
fogadnak örökbe. A 2018-tól mai napig futó Hill-ház szelleme (The Haunting 
of Hill House, 2018–, Mike Flanagan) című sorozat pedig egy kísértetjárta ház 
áldozatául esett asszony családjának életét mutatja be, fókuszban a gye-
rekekkel. Az amerikai filmrendező horror-dráma alkotásaiban előszeretettel 
mossa össze a múltat a jelennel, főleg a traumához köthető jelenetekben: az 
Oculusban az álomszerű víziókkal és tudatvesztéssel teli küzdelem folyamán 
a főhősök gyakran látják önmagukat gyerekként, illetve elhunyt szüleikkel is 
találkoznak, ezzel az egyidejűséggel érzékeltetve a tragédia jelen idejű hatá-
sát. A Hill-ház szelleme is gyakran él ezekkel az eszközökkel, amelyek közül 
a legjellegzetesebb idősík-keveredés az, mikor az egyik főszereplőről kiderül, 
hogy az emlékeiből ismert kísértet önmaga volt: a nőt kislányként saját maga, 
felnőttkorú szelleme kísértette, előidézve nála az öngyilkosságba torkolló lel-
kiállapotot, mintegy mondhatni önbeteljesítő jóslatként. 
 A család széthullását az ördögi vagy megszállt gyermek is okozhatja, 
erre kortárs példa a Sinister: a gyermekeket gyilkosságra buzdító démon, 
a Bughuul irányítása alá kerülő kislány a történet végére a főszereplő férfi 
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és családja halálát okozza. Baráti közösségek, mint családot pótló, választott 
csoportosulások, vagy párkapcsolatok felbomlása is témája lehet egy horror-
filmnek, előbbi a következő fejezetben terítékre kerülő A rítusban figyelhető 
meg, utóbbi a 2019-es Fehér éjszakákban. A Fehér éjszakák egy szakítás 
története, a svéd folklór és egy szekta nagyvilágtól elvonult különös életé-
nek bemutatásával egybekötve: a főszereplő lány (Dani) elveszíti a család-
ját, majd haldokló párkapcsolatát megmentendő, elutazik párjával (Christian) 
és annak barátaival egy különös nyári ünnepségre, Svédországba. A furcsa, 
néha ijesztő szokások és szertartások közepette a magányos, kiszolgáltatott 
Dani egyre inkább beilleszkedik a közösségbe, a távolságtartó Christiantól pe-
dig egyre inkább elhidegül, majd a szimbolikus megcsalás – a fiút egy bizarr 
jelenetben a szektatagok szexre bírják az egyik lánnyal a közösségből – után 
a kapcsolatuk széthullik, és a zárójelenetben a lány metaforikusan máglyaha-
lálra is ítéli a volt párját. A főszereplő szemszögéből itt bizonyos mértékben 
happy endről beszélhetünk, hiszen új családra lelt, de az eredeti közösség 
és a párkapcsolat felbomlása itt is erőszakosan megy végbe, mint a legtöbb 
horrorfilm lezárásában. 

A rítus –	egy	veszteség,	önmarcangolással	teli	feldolgozása 

A 2017-es brit horror David Bruckner rendezésében a Torontói Nemzetközi 
Filmfesztiválon debütált, ezután a Netflix forgalmazásában vált elérhetővé.  
Bruckner ezelőtt társrendezőként dolgozott, ez az első egyedülálló egészestés 
filmje. A rítus a cselekményt erősen meghatározó trauma azonnali bemutatá-
sával indít: öt kocsmázó férfit látunk, akik egy közös utazást tervezgetnek. Az 
egyikük, Robert, felveti egy skandináv túraútvonal bejárásának ötletét, majd 
pár perccel később, mikor elhagyják a kocsmát, és betér a főszereplővel, 
Luke-kal egy üzletbe vodkáért, bolti rablás áldozata lesz. Luke egy polc mögé 
bújva hallgatja/nézi végig barátja halálát, magára hagyva őt, egy üveget szo-
rongatva. Kijelenthető, hogy az első dolog, amit főhősünkről megtudtunk, az 
a traumája – ez rögtön érzékelteti az azonosulási pontot kereső nézővel, hogy 
trauma(feldolgozó)-filmet lát. A következő jelenetben a négy férfi már Svéd-
országban jár, fél évvel később: elhunyt barátjuk emlékére és tiszteletére 
elutaztak a skandináv erdőkbe. 
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       A rítus

A békés, nosztalgiázó beszélgetésekkel, Robertre való visszaemlékezésekkel 
teli utat egy váratlan sérülés borítja meg: az egyik férfi, Dom, aki testal-
kata miatt amúgy is kevésbé bírja a túrát, megbotlik, és kimegy a térde. 
Hogy eljussanak a kijelölt célponthoz, lerövidítik az útvonalat, és letérnek a 
kitaposott ösvényről az erdőbe. Az érintetlen, baljós hangulatú fenyvesben 
megmagyarázhatatlan dolgok történnek velük: először egy kibelezett szar-
vast találnak egy fára akasztva, majd az eső elől betérve egy faházba, egy 
fura, faágakból és agancsokból összeeszkábált, fejnélküli „szobrot” találnak. 
Alvás közben látható az első emlékbetörés: Luke álmában újra a nyitójelenet-
ben látott üzletben találja magát. Felébredve azt találja, hogy mindenkinek 
rémálma/látomása van: a „túravezető”, Hutch bevizelt, Dom a menyasszonya 
nevét kiabálja, míg negyedik társuk, Phil meztelenül imádkozik a padláson 
talált szoborhoz. Megrémülve a történtektől, egy harmadik úton indulnak to-
vább, Dom sérülése miatt viszont lassan tudnak csak haladni. A bizonytalan 
helyzetben a zavarodottság és ingerültség lassan felszínre is tör belőlük, és 
megtörténik az első veszekedés, ami felidézi a traumát és nyilvánvalóvá teszi 
a barátjuk elvesztése óta érzett folyamatos feszültséget: Dom Luke-ot kezdi 
hibáztatni azért, hogy ilyen helyzetbe jutottak – tehát, mint kiderül, közvetve 
Robert haláláért: hozzávágja, hogy nem állt ki a barátjáért, inkább csak elbújt 
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a támadók elől. Luke reakciójából leszűrhető, hogy nem bocsátott meg önma-
gának, ő is gyávának és hibásnak tartja magát, ezek az önpusztító gondolatok 
pedig nem csak saját önbecsülését ásták alá, hanem a tragédia feldolgozását 
is megnehezítik. A film második felében az eddig csak nyomokat hagyó és ré-
mítő hangokat hallató szörny jelenléte realizálódik: először Hutch-ot ragadja el 
az éjszaka folyamán, majd másnap Philt. Luke mindkét szituációban álomsze-
rű víziót lát, a fél évvel ezelőtti gyilkosság helyszínén van, halott barátját és 
támadóit látja, és retteg. A jelenben lezajló veszélyhelyzetek tehát elméjében 
erősen rezonálnak a múltbeli traumával: ijedtsége és tehetetlensége előhívja 
a tragédia rémképeit, és félig öntudatlan állapotban újra kell, hogy élje azt. 
A két életben maradt férfi menekülés közben egy faluba érkezik, ahol foglyul 
ejtik őket. Kiderül, hogy az erdőben egy szekta él, akik kapcsolatban állnak a 
szörnnyel: feláldozzák neki Domot. Luke elmenekül, felgyújtja a „szentélyü-
ket”, és harcba száll a monstrummal, amiről megtudjuk, hogy egy ősi isten, 
egy Jötunn (óriás az északi mitológiában). A végső harcnál is láthatjuk az üzlet 
polcait és a haldokló Robertet, de Luke minden bátorságát összeszedve szem-
beszáll a gonosszal és kijut az erdőből. 

       A rítus

A civilizációból való kiszakadást, a természet felfedezését, a baráti férfitársa-
ságot sújtó tragédiát és a svéd mitológia teremtményét tökéletes harmóniá-
ban összefonó horrorfilm atmoszférateremtésben is mesteri: a ködös, sötét 
erdő, a recsegő ágak, távolból érkező hangok és az idegtépő zene odaszö-
gezik a nézőt a székhez. A régmúlt esemény jelent érintő hatásának, tehát 
a múlt és jelen egyidejű jelenlétének érzékeltetésére használja a rendező 
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azt a különös jelenetépítési mechanizmust és vizuális technikát, amellyel a 
két nagyon eltérő helyszínt (városi üzlet és az erdő) fokozatosan egybemossa. 
Így a belső fokalizáció által beengedést nyújt a főszereplő elméjébe, amiben a 
külső fenyegetések különféle formái (a bedrogozott bűnözők és az ősi szörny) 
ugyanazt a tehetetlen válaszreakciót hívják elő, amivel a karakter nem tud 
azonosulni, ezért a vészhelyzet elmúlása után is szenved tőle. Habár az utolsó 
képkockákon véres inggel és levegőt kapkodva látjuk őt egy biztonságosabb 
hely felé sétálni, bizonyosságot nyert, hogy ha a traumát és az azóta történt 
borzalmakat nem is dolgozta fel, a lebéklyózó tehetetlenségén és a rettegé-
sén úrrá lett. 

A	trauma	strukturális	helye	a	cselekményben	

A traumatikus esemény és hatásának ábrázolása nagyban függ annak időbeli 
elhelyezkedésétől: értelemszerűen, ha a film végén található, úgy kevésbé 
nyílik esély az áldozat pszichés változásainak bemutatására, míg, ha a cselek-
mény kezdete előtt vagy a film elején helyezkedik el, úgy nyomon követhetjük 
a hatásmechanizmust. Mindegyik eshetőségre temérdek példát találhatunk: a 
film kezdete előtti, csak a fabula teljes képének összeállása után megismer-
hető trauma követhető nyomon például A Babadook (The Babadook, 2014, 
Jennifer Kent) című filmben, amit a következő fejezetben elemzek. Szintén ez 
a helyzet a 2009-es Hívatlan vendégben (The Uninvited, Charles Guard–Tho-
mas Guard), melyben a pszichiátriáról szabadult, az anyja halálával szembe-
nézni képtelen lány skizoid leépülését követhetjük nyomon, hogy a film végén 
megérthessük: a trauma, ami nem hagyja nyugodni, a saját keze műve. A 
Nicole Kidman főszereplésével készült Más világ is hasonló lezárást tartogat: 
a saját halálukat elfogadni képtelen kísérteteket látunk, akik a megszokott 
rendben folytatnák életüket, és csak a lezárásban néznek szembe a családi 
tragédiával, vagyis azzal, hogy (a film kezdete előtt) a férj háborúba vonulása 
után az anya megölte a két gyermekét és önmagát. A Hívatlan vendéget és 
a Más világot komplex narratívájuk lévén Thomas Elsaesser fogalmával élve 
elmejátékfilmeknek tekinthetjük: az időkezelésük ugyan lineáris, de a néző 
félrevezetése céljából olyan hallucinációkat, álmokat és emlékeket tárnak 
elénk, amik részben érthetetlenek, hiányosak és hamisak: a filmvégi csatta-
nó segítségével értjük csak meg funkciójukat.24 Jellemző ezekre a művekre, 
hogy a karakterek valóságérzékelése sérült, de az ő nézőpontjukból látjuk a 
történteket, így nincs nézői többlettudás, rejtélyként mi is csak a lezárásban 
értesülünk arról, mi igaz, és mi hamis. Ezen filmek traumaábrázolása Szekér 
Viktória szerint azért egyedülálló, mert a fordított időkezelés, a töredezett 
emlékképek és a nagymértékű belső fokalizáltság implikálta szubjektivitás
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24 Elsaesser, i.m.
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elősegítik a trauma feldolgozatlanságának, integrálatlanságának megértését 
– ami általában a film végén történik, mint a szerző által elemzett Érkezés 
(Arrival, 2016, Denis Villeneuve) című filmben is –, és annak elfogadását, 
hogy ez egy folyamatban lévő, nem egységes élmény. „A protagonista olyan 
esemény résztvevője, melynek értelmét traumatikus volta miatt nem érti, 
és így elbeszélni sem tudja a linearitás szigorú szabályai között. Mindezeken 
felül a megélést illetően is falakba ütközik, mely állandó retrospekcióra és 
újraélésre kényszeríti őt.”25 A Hívatlan vendég-ben a főszereplő lány hiányos 
álmai a tragédia estéjéről, halott rokonait (anyját és lánytestvérét) vizionáló 
tévképzetei mind azt az elhárító mechanizmust szolgálják, hogy elfeledhesse 
azt, hogy az anyja és testvére halálával végződő tüzet ő okozta. Így, a nézőt 
is eltávolítva az igazságtól, a film igyekszik elhitetni velünk, hogy igazából a 
lány apjának új szerelme (a „Gonosz Mostoha”) felelős a balesetért, csak hogy 
a lezárásban fény derüljön a sokkoló tényre. A Más világban is találkozunk a 
hiányos emlékekkel és rémképekkel, amik a traumatikus esemény töredezett 
továbbélését fejezik ki, ám itt egy egyedi dimenzióváltással is szembesülünk: 
a halott főszereplők az egész film alatt abban a hitben élnek, hogy házukat kí-
sértetek szállták meg, míg a valóságban fordított a helyzet, ők kísértenek régi 
otthonukban, és az élők nem értik, mi történik a házban. Ez a félrevezetés is 
a célból jön létre, hogy megérthessük a gyilkos anya és gyermekei elméjének 
meghasonlását, a családi tragédia hatására: itt az elhárító mechanizmus már 
olyan erős, hogy paranormális síkra tereli az alkotást, ugyanis a saját halál 
elfogadásának képtelenségét tematizálja.  A film végén ennek realizálódása 
felfogható egy újabb traumaként: Király Jenő szerint a film csúcspontja a 
második sansz eszméjének összeomlása, a szörnyű anyai bűn terhének örök-
kévalósága és feldolgozhatatlansága. Ezen film kísértetkoncepciója alapján 
a Hatodik érzék „jó kísértete” után ez esetben „melankólikus kísértetről” is 
beszélhetünk.26

 Más a helyzet, ha a trauma a film eleje vagy a közepe tájékán történik: 
ez talán azért nyújthat átfogóbb képet az esemény hatásairól, mert mégha 
csak röviden is, de megismerhetjük az azt megelőző állapotot, például a nor-
málisan funkcionáló, békés családi életet. Ez látható például A rítusban és az 
Örökségben, utóbbiban a legfiatalabb családtag, a kislány elvesztése a film 
harmada tájékán történik. A viszonylag harmonikus felszín alatt, az amúgy 
transzgenerációs mentális problémákkal, skizofréniára való hajlammal küzdő 
család a tragédia hatására teljesen meghasonlik, és hatalmába keríti őket az 
okkultista szekta, ami a főszereplő nő anyjával áll összefüggésben.
 A filmvégi trauma esetében kérdéses, hogy traumának tekinthető-e egy-
általán, mivel nem értesülünk hosszútávú hatásairól, holott a mindennapokat
25 Szekér, i.m.
26 Király Jenő, Az anti-ödipális tragédia. Alejandro Amenábar: Más világ, 2001 = Uő., A film 
szimbolikája. II/1. – A fantasztikus film formái, Kaposvár – Budapest: Kaposvári Egyetem 
Művészeti Kar Mozgóképkultúra tanszék – Magyar Televízió Zrt., 2010, 430.
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nagymértékben megnehezítő(!), feldolgozatlan múltbeli esemény a trauma 
egyik alapkritériuma lenne. Sok horrorfilm végződik olyan konfliktussal, ami 
bizonyosan megnehezíti a karakterek további életét, ám ha ez nincs ismertet-
ve, úgy inkább csak erőszakos, gyakran halálesettel járó lezárásról beszélhe-
tünk. Lezárás, mivel ennek az eseménynek nincs idő hagyva a kibontakozás-
ra: a traumát mindig az áldozat szemszögéből kell vizsgálni, hosszabb időn át, 
a coping mechanizmusai és az egészséges gyász vagy feldolgozási folyamat 
mentén. A kör (The Ring, 2002, Gore Verbinski) végén például, a hétnapos 
elnyújtott suspense-élmény után megtörténik az elkerülhetetlen tragédia, a 
szellemlány megöli a főszereplő nő volt élettársát, gyermekének apját: az el-
torzult holttestet a nő fedezi fel, és habár ő és kisfia túlélik az átkot, a sokkoló 
esemény nyilván maradandó változásokat hoz az életébe – ezt viszont csak 
találgatni lehet. 

A Babadook	–	az	elfojtott	tudattartalmak	megtestesülése 

Jennifer Kent ausztrál filmrendező 2014-es alkotása az egyik legnépszerűbb 
és a kritikusok által is leginkább méltatott traumafilm a zsáneren belül. A drá-
mai elemeket a horror-történettel egyedi módon összefonó film egy hirtelen 
megözvegyült nőről, Ameliaról és hatéves kisfiáról, Samről szól. A férj és apa 
elvesztése, mint a film elején megtudjuk a kisfiú saját szájából, az ő születésé-
nek napján történt; a cselekmény fonalát hat évvel később vesszük fel. Az anya 
azóta is szenved a tragédiától, kedvetlenséggel, fáradtsággal, depresszióval 
küzd, míg kisfia figyelemfelkeltő, furcsa viselkedéssel, legfőképp agresszióval 
reflektál anyja állapotára. Ebbe a környezetbe kerül be a címadó gyermekkönyv 
és az abban szereplő lény, Mister Babadook. A könyvet Sam egy közös esti 
meseolvasás folyamán találja a polcon, eredetéről semmit sem tudunk meg. 

 

      A Babadook
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A család a film előrehaladtával egyre inkább elhatárolódik környezetétől; Sam 
érzelmi közelséget remélve bosszantja távolságtartó édesanyját, a mese-
könyvben szereplő felkavaró szövegtől megrémülve mindenhol a sötét, ka-
lapos szörnyeteget, a Babadookot látja, jóllehet mi, nézők még nem is talál-
kozunk vele. Amelia se a testvérével, se a munkatársaival nem tud normális 
kapcsolatot kialakítani, a munka és fia nevelése minden maradék energiáját 
elszívja, a film egy jelentős részét ágyban tölti. Hogy elűzze fia rémképeit, 
széttépi és elégeti a könyvet, de az pár nap múlva – egy Sam viselkedése 
miatt balul elsült születésnapi zsúr és egy nagyobb veszekedés után – sér-
tetlenül felbukkan a bejárati ajtajuk előtt. Amelia állapotának, illetve fiával és 
a külvilággal való viszonyának megromlása a film közepe tájékán gyorsul fel 
rohamosan, ezzel egyidejűleg pedig a Babadook is érzékelhető formát ölt, és 
kísérteni kezdi a nőt is. Rejtélyes telefonhívás, kopogás, kaparászás, a sötét-
ből előbukkanó árny… Amelia a több oldalról rátörő problémák és terhek alatt 
az idegösszeroppanás szélére kerül. Először csak a párbeszédekből sejthető, 
hogy a Babadook az anya mentális állapotának kivetülése, egy feldolgozatlan 
trauma, egy pszichés zavar metaforája. „Ne engedd be” – kérleli Sam az any-
ját a film folyamán többször is, a szörnyre célozva. Könnyen értelmezhető ez 
a kérés azonban úgy, hogy a kisfiú érzékeli anyja negatív gondolatait, érzel-
meit, depresszióját, és arra kéri őt, ne adja át magát ezeknek az érzéseknek, 
ne „engedje be” azokat a hétköznapjaikba, a kapcsolatukba. „A Babadook 
miatt törted össze az autót” – mondja Sam anyjának egy kisebb autóbaleset 
után, amit a nő okozott, mert épp hallucinációi voltak; ez is érthető úgy, hogy 
a kisfiú felfogja, hogy anyja válságos állapotban van, viszont a számára meg-
foghatatlan betegséget egy szörny képébe manifesztálja. 

 

      A Babadook
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A trauma és a szörny közötti kapocs annál a jelenetnél lesz egyértelmű, mi-
kor Amelia a pincébe lépve elhunyt férjét látja, aki azonban rövid időn belül a 
Babadook hangján szólal meg; ezután a lény, felüldözve a nőt a hálószobájá-
ba, „megszállja” őt. Amelia viselkedése innentől teljesen megváltozik, érdek-
telen fáradtsága dühbe és agresszióba csap át, először a kutyájukat öli meg, 
majd a saját fiát kezdi szitkozódva fenyegetni. Sam, megrémülve édesanyjá-
tól, előre felállított „csapdákkal” elfogja és megkötözi őt a pincében. Amelia 
viselkedése itt már teljesen kontrollálatlan lesz, csak ordít és csapkod, a kö-
zelébe merészkedő fiát fojtogatni kezdi; Sam azonban még ekkor is kitartóan 
keresi a kötődési pontokat, és megsimogatja őrjöngő édesanyja arcát. Amelia 
ennek hatására „kihányja” magából a szörnyet, mint egyfajta betegséget, fe-
kete folyadék formájában. Az ezt követő küzdelem a szörnnyel a fiáért, és a 
finálé, amikor azt látjuk, hogy a nő a „pincébe” (’lentre’, ’mélyre’) száműzött 
szörnyeteget eteti, a tragédia évfordulóján, a fia születésnapján, már teljesen 
egyértelműsítik a Babadook és a nő állapota közötti szétválaszthatatlan kap-
csolatot. „Milyen volt?” – kérdezi Sam az anyját, mikor a szörny gilisztákkal 
való etetése (a giliszta a föld alá, mélyre rejtettség újabb metaforája) után 
visszatér a kertbe. „Ma csendes.” – válaszolja Amelia. A nő megküzdött a 
gyásszal, amely ugyan sosem tűnik el teljesen, de többé már nem irányítja 
életét. 
 Ebben a filmben tehát, a kortárs horrorfilmek között is egyedülálló mó-
don, rendkívül erős, szétválaszthatatlan kapcsolat van a traumatikus élmény 
és a horrorélmény között; Amelia állapotának romlásával párhuzamosan ma-
nifesztálódik fizikai síkon a rémség, a trauma évfordulójának közeledtével a 
feldolgozatlan gyász és a depresszió eluralják a nő elméjét, a külvilággal való 
minden kapcsolata megszakad, csalódottságát, kiábrándultságát a fián vezeti 
le. Ezzel egyidőben a kisfiú egyre erősebben érzékeli az „idegen jelenlétet”, 
amely ellen eleinte egyedül ő akar küzdeni, majd később a gyermeki törődés 
és szeretet erejével „meggyőzi” anyját is, hogy harcoljon. Amelia férje halálá-
nak napja erősen szimbolikus, biztos táptalajt nyújt a trauma továbbéléséhez, 
hiszen egy gyermek születésnapja örömteli esemény, az anyának boldognak, 
vidámnak és energetikusnak kellene lennie, ám ezt a napot a családi tragédia 
teljesen beárnyékolja. Amelianak ugyanattól a naptól kezdve kell gondoskodó 
anyának és gyászoló feleségnek lennie. Ki is derül, hogy a fiú születésnapját 
soha nem is ezen a napon ünneplik. Nem csak a házastárs halálának tragédi-
ája, hanem a szegénység terhe és az magányos anyaság is egyre inkább kilá-
tástalanságba hajtják a nőt: a számára élvezhetetlen munkára való kénysze-
rültség, a csótányok és a gyermekvédelmisek látogatásai mind jelzik, a család 
anyagi helyzete nem túl fényes, Amelia teljesen magára maradt egy alsó 
középosztálybeli amerikai családi ház fenntartásában és kettejük ellátásában.
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Ha a gyász és kisfia kontrollálhatatlan viselkedése nem lenne elég, meg kell 
említeni, hogy a magára maradt asszony szexualitása is teljesen elfojtott, 
gyengédség iránti vágya kielégítetlen marad. Ezt példázza az a jelenet, mi-
kor a fia elaltatása után maszturbálni próbál, de Sam megzavarja ebben 
is; vagy a film elején megismert férfi munkatárs eltűnése, aki kedvesség-
gel és figyelmességgel fordul Amelia felé, azonban egy látogatás után, mikor 
fültanúja az anya és fia egy felkavaró veszekedésének, nem látjuk többé. 
Ezekből is érzékelhető, hogy a nőnek nem csak a múlttal, hanem a jövővel 
való szembenézés is problémás: egyedülálló, gyászoló anyaként nem látja 
a kiutat helyzetéből. A férje halála felett érzett hosszú, szűnni nem akaró 
fájdalom megértéséhez is több, narratív támpontot alkalmaz a film, ezek a 
lánytestvérrel és a szomszédasszonnyal folytatott beszélgetések, a férjét mu-
tató álmok, és a férfit a démonnal összekapcsoló pincei jelenet, valamint 
a leggyengébb állapotában fiához vágott durva mondatok („Tudod hány-
szor kívántam, hogy inkább te haltál volna meg helyette?”). Ezen támpon-
tok némelyike a belső fokalizáció mechanizmusa által visz minket közelebb 
a szörny projektált mibenlétének és az alkalmazott elbeszélés különleges-
ségének megértéséhez, mivel több esetben csak a nő hallucinációit, vízióit 
látjuk.  Valószínűleg az is tudatos rendezői döntés, hogy a film a Babadookot 
egy magas, maszkulin figuraként ábrázolja, fekete öltönnyel és kalappal, ez-
zel is utalva arra, hogy Amelia állapotának első számú oka a férfitárs hiánya.
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A szörnyet több jelenetben is látjuk fentről, a plafonról „támadni”, mikor a nő 
az ágyban van; ez összefüggésbe hozható azzal, ahogy sok depressziós beteg 
a kórt jellemzi – egy hangulat, amely elszívja minden erejüket és motiváció-
jukat, „lenyomja” őket. Sokszor hallottuk már a következő mondatot: „Ki se 
akartam kelni az ágyból” – ami egy újabb bizonyíték arra, hogy Amelia beteg-
ségének kísérteties metaforáját láthatjuk. Mivel az alkotás nagy részében az 
anya nézőpontját látjuk, és szenvedése elválaszthatatlan mind a cselekmény, 
mind a horrorélmény megértésétől, kijelenthető, hogy ez a film a legmélyebb 
narrációs szinten operál a traumával; nem csak a történet beindításához, vagy 
fordulatainak, a karakterek személyiségfejlődésének magyarázásához hasz-
nálja, hanem a trauma kiváltotta mentális betegség és a személyes gyász-
munka metaforikus bemutatásával szervezi lineáris történetté a cselekményt. 

Összefoglalás

Összegzésül elmondható, hogy az általam vizsgált horrorfilmekben a trauma 
a cselekmény fontos alkotóeleme. Miért egyre erősebb az igény a traumák 
horrorisztikus bemutatására? Műfaji szempontok és a nézői elvárások alapján 
elmondható, hogy a horrorfilmek hangulatának és történeteik felépülésének 
eleme a karakterek szenvedése, az, aki pedig ilyen filmet néz, mondhatni, el 
is várja ezt: egy jó horrorfilm ijesztő, ez pedig nem működik, ha a borzongás
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átélésére nincs lehetőség a karakterekkel való empatizáláson keresztül. A 
horrornak ezért igényesen kell bemutatnia a szereplőinek rémületét és szen-
vedését, amit nem csak a fizikai fájdalom – kínzás, bántalmazás –, hanem 
a hosszútávú pszichés gyötrelmek ábrázolásával is el tud érni. Nem csak a 
szörny mibenléte, hanem a szereplők lelkivilága is kulturálisan beágyazott és 
meghatározott tartalom, nem véletlen, hogy a horrorfilmeknek témája lett a 
traumatizáltság, a múltbeli eseményektől való szabadulás lehetetlensége, a 
családok széthullása, a depresszió, az öngyűlölet. Társadalomtörténeti kon-
textusban a pszichológia fejlődése, a különböző terápiák egyre nagyobb sike-
re és a feminizmus eszmeiségének felvirágzása lehet releváns. A 20. század 
óriási kollektív traumái után, a posztmodernben a nagy elbeszélések felbom-
lása, illetve ezen tudományok és eszmeirányzatok előretörése révén képesek 
lettünk személyes traumáinkról beszélni. Elég csak a #metoo-mozgalomra 
gondolni: nők ezrei osztották meg számukra idegen emberekkel azokat a fáj-
dalmas, intim történeteket, amik nagyrésze gyerekkorban történt, de jelen-
tősen formálta személyiségüket. Fontos lehet még a filmrendezők személyes 
életútja, mivel előfordul, hogy saját traumáikból merítenek ihletet, vagy azt 
jelenítik meg egy filmjükben (David Lynch). Ezen folyamatok együttes ered-
ménye, hogy már nem csak a dráma, hanem a horror is foglalkozik a trau-
mákkal. 
 A választott filmek lezárásáról elmondható, hogy többnyire pozitív vég-
kimenetelűek, magukban hordozva a poszttraumatikus növekedés, fejlődés 
lehetőségét. A poszttraumatikus növekedés a pozitív pszichológia keretein 
belül az elmúlt pár évtizedben lett a kutatások tárgya. A traumát átélt sze-
mélyek körében azt találták, hogy egyesek sokkal könnyebben küzdenek meg 
bizonyos nehéz élethelyzetekkel, mint mások, sőt, vannak, akiknél a szemé-
lyiség pozitív előremozdulását, az életminőség javulását lehet megfigyelni.27  
Ezekre az emberekre jellemző, hogy már az esemény közvetlen megtörténte 
után annak pozitív hatásaira (is) koncentrálnak. A poszttraumatikus növe-
kedés elsősorban olyan extrém folyamatokban szerzett tapasztalatot jelent, 
ami hozzájárul a későbbi, kritikus helyzetekkel kapcsolat teherbíróképesség 
növekedéséhez és a megküzdés sikerességéhez.28   

27 Vörös V. – Osváth P. – Ambrus N. – Csürke J., i.m. 232.
28 Uo.
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Mészáros Gergő

	 Protagonista	szörnyetegek	és	a	traumahorror

A kortárs horrorfilmek között felfedezhető egy egyre erősebben jelenlévő 
téma, ami sokfélesége miatt nehezen csomagolható egy alműfaj keretei közé. 
Ezek a filmek a horrorfilm témájának a (többnyire) elfojtott trauma újra-fel-
ismerését és annak feloldását, magát a gyógyulást helyezik a középpontba. 
Ezekben a filmekben a főhős egy trauma áldozata, ami lehet egy konkrét tör-
ténés vagy egy személyhez kapcsolódó, elfojtott érzés, ami őt egész életében 
kínozza. Megfigyelésem szerint a filmekben a trauma feloldását, a szembené-
zést és a lehetséges gyógyulást maga a horrorfilm szörnye teszi lehetővé a 
szereplő számára. Az ilyen témával foglalkozó alkotásokban a rém nemcsak 
hogy nem a film antagonistája, hanem pozitív, (sokszor a látszat ellenére) a 
főhőst segítő protagonista. A szörny az, ami az elfojtott traumát megtestesíti, 
vizuálisan láthatóvá teszi, mind a hős, mind a nézők számára, és cselekedetei-
vel segíti, motiválja és cselekvésre kényszeríti a hőst, hogy saját lelki traumá-
jának feloldásához közelebb kerüljön. Negatív, sértő, agresszív tettei mind alá 
vannak rendelve egy segítő szándéknak, de ezt a szándékot elsőre gyakran 
sem a hős, sem a néző nem veszi észre. Ezeket a filmeket traumahorrornak 
nevezem és a későbbiekben így fogok rájuk hivatkozni.
 Az a kijelentés, hogy a szörny protagonista szerepet is betölthet, ab-
szurdnak tűnhet első hallásra. A horrorfilm szörnyek egész seregével dol-
gozhat, kísértetektől kezdve az agyunkon lakmározó bágyadt zombikon át a 
maszkos baltás gyilkosig, és első ránézésre egyikben sem fedezünk fel pozitív 
vagy kívánatos tulajdonságokat. Ez abból eredhet, hogy végletesen leegysze-
rűsítjük a szörnyeket, és nem merül fel bennünk, hogy sokkal összetettebb 
karakterek, mintsem hogy egyszerűen „gonosznak” tituláljuk őket. A szörnyek 
szimbólumok, metaforák, amik megfejtésével egyre közelebb kerülhetünk a 
horrorfilmek és maguknak a szörnyeknek a jelentéséhez, és tisztább értel-
mezéséhez, ami által olyan rejtett tartalmak is felszínre kerülhetnek, melyek 
eddig elkerülték figyelmünket. Minden szörnytípusnak oka van azt tenni, amit 
tesz. Már az 1930-as évek horrorjaiban megjelentek ezek az összetettebb 
jellemmel rendelkező, érző szörnyek, gondoljunk csak az 1931-es Franken-
steinre (James Whale) vagy az 1933-as King Kong (Merian C. Cooper – Ernest 
B. Schoedsack) rémségeire, amiket a néző nem csak megérthet, de együtt 
is érezhet velük. A szörnyeknek ez az összetett természete teheti lehetővé 
a rendező számára, hogy a traumákat feldolgozó horrorfilmekben a szörny 
protagonistaként tűnhessen fel. Tehát a horrorfilmek szörnyetegei megjelen-
hetnek protagonista szerepben is, amit az archetipikus szörny karakterének
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összetett jelleme és szimbolikája tesz lehetővé. A kortárs horrorfilmben a 
traumahorrorok rémei jelennek meg protagonistaként, mivel azok a hős belső 
konfliktusának feloldását teszik lehetővé.

A	szörnyek	szimbolikája 

Ha a horror kultúrában betöltött célját keressük, első lépésként mindenképp a 
szörnyeket kell vizsgálat alá vetnünk. Mert nem lehet véletlen, hogy bizonyos 
archetipikus szörnyalakok, mint a vámpír, a zombi, kísértet, vagy az alakváltó 
mítosza a világ minden részén, csaknem minden társadalomban megtalálha-
tó kisebb-nagyobb különbségekkel. De bizonyos tulajdonságaik változatlanok, 
mint például a vámpír vérszívása vagy élőhalott mivolta. 
 Király Jenő szerint a rémek (monstrumok) össze nem illő elemekből, 
bináris oppozíciókból épülnek fel, ami egyaránt okozza a tőlük való emberi 
félelmet és a társadalomba való beépülésük lehetetlenségét.1 Ezek az elemek 
az alapvető emberi félelmekből és a társadalom által tiltott vágyakból épül-
nek fel, melyek univerzálisak. Ilyen ellentétpárokat sorol fel Andrew Tudor a 
horror narratíváiról szóló tanulmányában. Ezek például az élet-halál, normális 
és abnormális szexualitás, emberi normalitás és idegen abnormalitás, termé-
szet(i ösztön) és kultúra, tudatos és tudattalan én és egészség-betegség.2 
A horrorfilm a szörnyeken keresztül dolgozza fel (és jeleníti meg) az emberi 
félelmeket és tabukat, elfojtott vágyakat, és ezekkel val találkozás segítheti 
a nézőt saját lelki problémáinak feloldásában, akár az tudatosan felismeri a 
szörnyek által megjelenített emberi félelmeket akár tudattalanul. Ernest Jones 
nyomán Noël Carroll is hasonló megállapításra jut: „a horror minden egyes 
alakja összekapcsolódik valamilyen gyermeki szorongással, fantáziával, (nemi 
vagy egyéb) vággyal, traumával és így tovább. Továbbá nyilvánvaló, hogy az 
elfojtott tartalom bármely formájának manifesztációja örömet vált ki, és hogy 
a szörnyek félelemkeltő aspektusa az adott elfojtás megszüntetésének vagy 
feloldásának az ára.”3 Ezek által úgy tűnik, hogy már évezredekkel ezelőtt 
minden kultúra úgy alkotta meg szörnyeit, hogy azok valamilyen módon a 
félelem árán terápiás célokat szolgáljanak. Mintha a rémek a kultúrában élő 
ember szelepeiként funkcionálnának, hogy rajtuk keresztül lehetőség legyen 
„kiengedni az emberben felgyülemlett negatív érzéseket”. 
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1 Király Jenő, A film szimbolikája. A fantasztikus film formái, I/1., Kaposvár, Budapest, 
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék – Magyar Televízió Zrt., 2010, 
128.
2 Andrew Tudor, Monsters and Mad Scientists. A Cultural History of the Horror Movie, Ox-
ford, Basil Blackwell, 1989.  Magyarul egy fejezetét lásd: Andrew Tudor, Narratívák, ford. 
Simon Vanda, Metropolis 2006, no. 1., 68–86, 69.
3 Noël Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, New York, London,  
Routledge, 1990. Magyarul egy fejezetét lásd: Noël Carroll, A horror paradoxona, Metro-
polis, ford. Buglya Zsófia, 2006, no. 1., 32–66, 45.
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 Ha ez így van és a szörnyek valóban az emberi tulajdonságok és az em-
ber tiltott vágyai, vagy a társadalom által elnyomott ösztönök kohói, amik 
funkciója ezen ellentétek feloldása, akkor egyre inkább lehetséges, hogy a 
szörnyek pozitív karakterekként, vagy protagonistákként tűnjenek fel akár 
irodalomban akár filmen. Hiszen ahogy az ember, ők is az emberi kettősség, 
vagyis az azokból fakadó ellentétpárok áldozatai, és archetipikus karakterük 
magában hordozza ezen kettősség fájdalmát, nem csak szimpla „gonoszságu-
kat”. 
 Az egyik univerzálisan megjelenő szörny a farkasember, aki sem a míto-
szokban, sem az irodalomban nem volt mindig negatívan ábrázolva; ráadásul 
az irodalmi művek, majd később a filmek erősen építettek a szörnnyel való 
együttérzésre4, ami azáltal lehetséges, hogy ő egyszerre az áldozat és a rém 
is egyben. Amikor az ember valamilyen metamorfózis elszenvedője, amit nem 
ő idézett elő, vagy ha mégis, abba hiba csúszott, és így nem a kívánt hatást 
érte el, hanem valami számára is visszataszítót, akkor a néző erős együttér-
zést mutathat az átváltozó karakter irányába. Ezt az együttérzést, és a szörny 
lelki tisztaságát tovább erősíti, ha az próbál harcolni saját elviselhetetlen és 
a társadalomra veszélyes állapota ellen. Így a farkasember, és a metamor-
fózistörténetek szörnyei egyszerre protagonisták és antagonisták, akik saját 
meghasadt énjük ellen harcolnak, és próbálják azt kordában tartani. Ezt a 
belső vívódást láthatjuk a Dr. Jekyll és Mr. Hyde történetekben és filmekben, 
valamint az 1941-es A farkasember (The Wolf Man, Geroge Waggner) és az 
1981-es Egy amerikai vérfarkas Londonban (An American Werewolf in Lon-
don, John Landis) című filmekben. Mind Talbot, mind David a körülmények 
áldozata és amint megtudják, hogy mivé váltak, folyamatos harcban állnak 
saját magukban, David az egyik jelenetben még az öngyilkossággal is meg-
próbálkozik miután nem sikerül feladnia magát a rendőrségen. Nem beszélve 
David átváltozásjelenetéről, amely fájdalmasnak és borzalmasnak hat, és így 
további együttérzésre és sajnálatra készteti a nézőt. 
 A farkasember Király Jenő értelmezésében a kétarcú ember ősképe. 
Benne jelenik meg „az elfojtott visszatérése”5, az ember állati vágyai szálnak 
szembe magával az emberrel. Ezek lehetnek mind erőszakos mind szexuá-
lis vágyak, amit a kultúra és az ember is megtilt saját magának, de közben 
mégis vágyik rá, hiszen „Az embernek van egy része, melynek ő maga kíván-
ja láncra verését”.6 Stefan Dziemianowicz a farkasemberről írt tanulmányá-
ban idézi Fritz Leiber írót,7 aki szerint a farkasember az ember neurózisának 
4 Tudor, i.m., 84.
5 Király Jenő, A film szimbolikája. A fantasztikus film formái. II/2., Kaposvár, Budapest, 
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék – Magyar Televízió Zrt., 2010, 
167.
6 Uo., 173.
7 Stefan Dziemianowicz, The Werewolf = S.T. Joshi, (ed), Icons of Horror and the 
Supernatural: An Encyclopedia of Our Worst Nightmares. I., London, Greenwood Icons, 
2007, 670.
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és szorongásának a manifesztációja a modern életben, így az kevésbé tekint-
hető egy gonosz szörnynek, mint saját kettősségének áldozatának. 
 A zombi, mint az értelem nélkül, a halálból visszatérő anyag is minden 
kultúrában megtalálható és a horrorfilmek egyik kedvenc szereplője, főleg az 
elmúlt 14-18 évben. Király Jenő úgy definiálja, mint a „legalantasabb monst-
rum (…) a formára vágyó anyag”8, aminek nincs személyisége, nincs kultúrája 
sem célja, nincsenek érzelmei és a gondolkodás, a választás képességét el-
vesztette, ezért morális döntéseket sem képes hozni, nem gyűlöl semmit és 
senkit, ezért gonosznak sem lehet nevezni, hiába lehet ártalmas.9 A zombi 
sajnálatraméltó esetlensége a radikális emancipálatlanság (tehát az elidege-
nedés és kétségbeesett útkeresés) szimbóluma. Annak az emberi gondolatnak 
a megtestesülése, hogy a lét kíméletlen és értelmetlen. A zombifilm nézése 
közben ennek felismerése vezetheti el a nézőt egyfajta katarzishoz.10 
 Az élőhalott alaptulajdonságai között nem szerepel semmi, ami gonosz-
ságra kényszerítené. Nem is lehet gonosznak nevezni valamit, ami nem képes 
sem gondolkodni, sem érezni és ezáltal morális döntést hozni. Ráadásul a 
zombi eredetileg valaki által lett a félig élet, félig halál állapotába kényszerít-
ve, és csupán a gonosz eszköze, szolgája volt, mint a fekete, woodoo mágiá-
val felébresztett halott, vagy Dr. Caligari hipnózis által előállított „zombi” szol-
gája az 1920-as filmben. Az élőhalottak ártatlansága mellett szól az is, hogy a 
posztapokaliptikus zombifilmek és sorozatok mint például a The Walking Dead 
(Frank Darabont, 2010–) vagy Z Nation (Craig Engler – Karl Schaefer, 2014–
2018) általában egy évad után áthelyezi a fő veszélyforrást a zombikról az 
életben maradottakra. Az embereknek először a zombikkal kell megküzdeniük 
életben maradásukért, de azok hamar mellékessé válnak és a túlélők jelentik 
az igazi veszélyt egymásra. Míg a zombik cél nélkül kóborolnak a világban, az 
emberek tovább irtják egymást.
 A vámpír szintén egy kultúrákat átívelő szörnyeteg, ami a világ minden 
táján megtalálható. Minden kultúra vámpírjára igaz, hogy élőhalott, emberi 
(és ritkán állati) vérrel táplálkozik, valamint, hogy megharapja áldozatát táp-
lálkozás közben és ezzel vagy megöli vagy megfertőzi azt. Ugyanakkor a vám-
pír figurája az egyik legsokszínűbb szörny. A romániai mitológiából származó 
strigoi például inkább hasonlít egy rothadó hullára, mint emberre, és első 
áldozatai mindig szerettei. A skandináv és északi mondavilág többfajta vám-
pírszerű lényt felsoroltat, némelyek teljesen ártalmatlanok az emberre, és bár 
belőlük táplálkoznak, azt észrevétlenül teszik és így feltünés nélkül élhetnek 
az emberek között, míg másokra ártalmas a napfény, vagy nem harapással 
hanem „vérátömlesztéssel” szaporodnak. Az európai és amerikai vámpírokra 
pedig az jellemző, hogy áldozatukat elcsábítják, megigézik nem pedig erősza-
kosan letámadják. 
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8  Király, A film szimbolikája. A fantasztikus film formái. II/2., 5.
9 Uo., 17–21.
10 Uo., 9.
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 Ernest Jones11 és Maurice Richardson12 egyaránt úgy vélekednek a vám-
pírról, mint az ember elnyomott nekrofil és incesztuózus vágyainak szimboli-
kus megtestesítője, ami szerintem egy erősen sarkított, és téves vélemény. 
Azt nem vitatom, hogy a vámpír erősen kötődik a (sokszor tiltott) szexuális 
vágyakhoz, hiszen csábereje segítségével férkőzik közel táplálékához, aki ál-
talában megadja magát neki, valamint a „vámpír csókja”, a nyakon történő 
harapás is hordoz magában szexuális jelleget, de sem a 19. századi irodalom-
ban, sem a vámpírt popularizáló Bram Stoker Drakulája, valamint az abból 
készült 1931-es film semmiféle utalást nem tartalmaz sem nekrofiliára, sem 
incesztuózus vágyak kiélésére. Margaret L. Carter tanulmányában azt hang-
súlyozza, hogy az irodalomban a vámpír sokszor pozitív, önmegtartóztató, sőt 
sajnálatra méltó karakterként jelent meg, mint a Joseph Sheridan Le Fanu 
Carmilla és James Malcolm Rymer Varney the Vampire; or, the Feast of Blood 
című írásában, amiben a vámpír karaktere árnyalt annyira, hogy ne lehessen 
gonosznak titulálni, sőt természetükből adódó tetteikért megbánást tanúsíta-
nak.13 Ami már az 1931-es Drakulában (Tod Browning) megjelent, egy-két je-
lenet erejéig (Drakulán eluralkodik ragadozó ösztöne egy megvágott ujj láttán 
valamint a teljes halál szépségére áhítozik) az az Interjú a vámpírral (Interview 
with the Vampire, 1994, Neil Jordan) című filmben kapott nagy hangsúlyt. Az 
a kérdés, hogy lehetséges-e a vámpírral együtt érezni, és pozitív karakternek 
tekinteni, mivel a vámpír átka őt magát sújtja a leginkább, az örök élet az 
örök magány formájában.
 Király Jenő a vámpír tragédiáját, tehát magányra ítéltségét abban látja, 
hogy a vámpír, mint nagyforma képes a monstrumokra jellemző össze nem 
illő elemeket egyesíteni magában, de csakis parazitikus módon, azokat a világ 
ellen fordítva, így habár képes a gondolkodásra és tervezésre, sőt szeretetre 
is, ösztönei miatt azt csak rombolással tudja kifejezni és elpusztítja vágya 
tárgyát (mint azt Drakula tette volna Minával), így ő is saját ösztöneinek áldo-
zata. A vámpír által megélt melankólia nem más, mint bűntudata.14 
 A vámpírt tulajdonságai szembe állítják a világgal, amit ő is érzékel, de 
ez nem jelenti azt, hogy ne lehessen pozitív karakter. A legtöbb vámpírtörté-
net vérszívójára (főleg a 20. századtól kezdődően) és mítoszok vámpírjaira is 
igaz, hogy képes morális döntéshozásra15, így hátránya ellenére ő maga dönt-
heti el mennyire próbál az emberi társadalom része lenni.
 Végezetül a szellemre mint horrorszörnyre kell kitérnem, mivel a kísér-
tet talán a leguniverzálisabb alak minden nép mítoszvilágában, legendáiban 
és így a horror történeteiben is. A legendákban megjelenő test nélküli lelkek

11 Carroll, i.m., 42–43.
12 L. Margaret Carter, The Vampire = S.T. Joshi, (ed), Icons of Horror and the Supernatural: 
An Encyclopedia of Our Worst Nightmares. I., London, Greenwood Icons, 2007, 638.
13 Uo., 622–623.
14 Király, A film szimbolikája. A fantasztikus film formái. II/1., 130–139. 
15 Carter, i.m., 627.
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sokfélék lehetnek, védelmezők, ártalmatlanok vagy bajkeverők, esetleg bosz-
szúvágyók és gonoszok. A görög, római, norvég és az ázsiai hitvilágban is 
megjelennek ezek a típusok, amik ritkább esetben „gonoszok”, mint jótéko-
nyak. A görög Orpheus mítoszban felesége elvesztése után a zenész lemegy 
az alvilágba, ahol a holt szellemeket és magát Hádészt is annyira elbűvöli ze-
néjével, hogy nemhogy agresszívak lennének vele szemben, de visszaadják 
elvesztett szerelmét, amennyiben betart egy egyszerű szabályt. 
 Stephen King Danse Macabre (Haláltánc) című könyvében négy fő szörny-
típust különböztet meg, a vámpírt, farkasembert és a „névtelent”, valamint 
a szellemet. Úgy gondolja, hogy az első három mindenképpen gonosz, míg 
a szellem az egyetlen amelyik nem feltétlen.16 Király Jenő szerint a szellem 
nyújtja az átjárást a fekete és a fehér fantasztikum között, mivel a szellemhez 
tartozó élmény a „kísérteties a sejtelmesség olyan fajtája, mely a borzongató 
és rettenetes idegenségben a jótékony erő lehetőségét is megsejti.”17

 A kísértet azért nem képes elhagyni az élők világát, mivel valamilyen 
befejezetlen ügy itt marasztalja, aminek feloldásáig nem képes továbblépni. 
Ez lehet valamilyen saját sérelem, ami miatt elkeseredett és agresszív lesz, 
mint a Fekete ruhás nő (The Woman in Black, 2012, James Watkins) vagy a 
Gothika (Mathieu Kassovitz, 2003) szelleme, vagy védelmező funkciót is be-
tölthet, mint az Ördöggerinc (El espinazo del diablo, 2001, Guillermo del Toro) 
esetében. A továbblepés képtelenségnek az oka viszont lelki eredetű is lehet, 
sőt általában az, hiszen a kísértetfilm a szellem alakjában emlékeztet minket 
mindazokra, „akiket nem segítettünk élni, megvalósulni”18, akiket cserben-
hagytunk. Így a szellem az életben maradtak bűntudatának szimbóluma, ami 
kísérti a bűnöst, aki a bántó szellemet saját bűntudatával és mentális problé-
májával generálja.
 A traumahorrorok szörnye általában szellem. Ennek oka, hogy a szellem 
ahogyan a bűntudat megjelenése, a lélek traumája és elfojtott érzése is lehet. 
Az emberi lelket, a tudattalant is szokták szellemnek nevezni. Ezért a kísértet 
még inkább alkalmazható az ember tudattalanjának és a tudattalanban felgyü-
lemlett feszültségnek és elfojtásoknak a szimbolizálására. Ezen kívül a szellem 
létezése még a narratíván belül is sokszor bizonytalan testetlen volta miatt, 
így könnyebben értelmezhető az a szenvedő elme hallucinációjának, mit való-
ságos, természetfeletti entitásnak. A tudattalan gyógyítja az elmét, és a trau-
mákat eltemeti, egészen addig amíg már nem képes azokat kordában tartani, 
így azok jelzések, sokszor álmok formájában (ami a szellemek egyik alapvető 
eszköze a kommunikációra a filmekben) a felszínre kerülnek. Ha a szellemet 
a tudattalan kivetülésének értelmezzük a fenti érvek alapján, megérthetjük, 
hogy a szellem miért tölthet be protagonista, traumákat gyógyító funkciót.
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16 Melissa Mia Hall, The Ghost = S.T. Joshi, (ed), Icons of Horror and the Supernatural: An 
Encyclopedia of Our Worst Nightmares. I., London, Greenwood Icons, 2007, 222.
17 Király, A film szimbolikája. A fantasztikus film formái. II/1., 401.
18 Uo., 400.
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 Végezetül meg kell említenem az egyetlen kivételt a szörnyek között 
amelyik kvázi definíció szerint gonosz. Ez az okkult horrorban megjelenő dé-
mon. Míg a többi monstrum vagy ösztöneinek áldozata, vagy képes morális 
döntéseket hozni, így lehetséges, hogy pozitív karakter válhasson belőle, ad-
dig a démon egyetlen célja a keresztény hitet és értékrendet megtámadni, 
ráadásul ezt teljesen tudatosan, és ok nélkül, vagy a káosz földre hozása 
érdekében teszi. Ez történik az Ómen (The Omen, 1976, Richard Donner), Az 
ördögűző (The Exorcist, 1973, William Friedkin) és a Démonok között (The 
Conjuring, 2013, James Wan) filmekben, hogy csak néhány példát említsek. 
Természetesen ez sem kőbe vésett, mint ahogyan a Boszorkány (The VVitch: 
A New-England Folktale, 2015, Rober Eggers) című filmben láthatjuk. A Sátán 
itt traumamegoldó, hiszen a trauma maga a puritán keresztény szabályrend-
szer nőket korlátozó rendszere.

Traumahorror

Az általam traumahorrornak nevezett filmek főbb vonásait már a bevezetés-
ben ismertettem, de konkrét definícióját az általam kitalált fogalomnak még 
nem adtam. Traumahorrornak nevezem azokat a kortárs horrorfilmeket, me-
lyekben a főhős valamilyen traumától szenvedő karakter, aki a traumát vagy 
annak emlékét elfojtja magában, mivel azt feldolgozni nem képes. A filmben 
megjelenő szörny az, ami a hőst aktivizálja és mintegy rákényszeríti azt a 
szembenézésre az elnyomott traumával és annak feldolgozására. Ezekben a 
filmekben a szörnyet protagonistának tekintem, mivel a film konfliktusának a 
megoldását segíti elő úgy, hogy magát a szenvedő karaktert segíti és motivál-
ja, bár általában a szörny segítő szándékát sem a hős, sem a néző nem ismeri 
fel annak agresszív módszerei miatt, pedig azok szükségszerűek a karakter 
motiválásában. 
 A traumahorror kifejezés, illetve definíció pontosításaként fontos kije-
lenteni, hogy a horrorfilm más módokon is tematizálhat traumákat, illetve 
traumakezelést. Nem egy filmben a szörny, vagy a természetfeletti okozza a 
traumát, tehát előidéző és nem támogató szerepben jelenik meg. Ilyen példá-
ul a Sinister (Scott Derrickson, 2012) vagy a Hill-ház szelleme (The Haunting 
of Hill House, 2018–, Mike Flanagan). Esetleg az Örökség (Hereditary, 2018, 
Ari Aster), amennyiben ott a főhős lányának halálát tekintjük a traumának 
és nem magát az örökséget, ami a család vérvonalát sújtja. De érdekes pél-
da a Boszorkány, hiszen ez a film is több traumával dolgozik ezért a szörny 
szerepe is megtévesztő lehet. Az amerikai puritán telepes család kisbabáját 
elragadja egy boszorkány, ami hatalmas csapásként éri a családot, széthul-
lásukat mégsem a gyermek halála, hanem sokkal régebbi sérelmek felszínre 
törése okozza. Hősnőnket, Thomasint folyamatos megaláztatás és kritika éri,
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mivel nőként nem tartja be a szigorú, puritán törvényeket. A feminista szem-
léletű filmben Thomasint maga a Sátán szabadítja fel traumája alól, mintegy 
megmentőként tűnik fel számára. Definícióm tehát kizárja, de nem tagadja 
a traumát előidéző szörny létezését; arra a trendre szeretnék segítségével 
rámutatni, hogy a szörny archetipikus tulajdonságai miatt egyre gyakrabban 
jelenik meg segítő, jótékony változást elindító entitásként.19

 A kortárs legkorábbi alkotások, amiket ide sorolok a 2001-ben megje-
lent Ördöggerinc és a Más világ (The Others, 2001, Alejandro Amenábar). Ez 
a téma és megközelítés nem csak a kortárs művekre jellemző, de az ezred-
fordulóval válik láthatóvá az ilyen filmek tendenciaszerű, nemzetközi elsza-
porodása. Bemutatásuk érdekében különböző általam javasolt szempontok 
szerint próbáltam csoportosítani őket. Konkrétabb témájuk szerint megkülön-
böztetem a gyermekkori traumákkal, a bűntudat traumáival és a gyermekek 
traumáival foglalkozó filmeket. Gyerekkorinak nevezem azokat, amelyeknek a 
hőse gyermekként volt valamilyen trauma áldozata, és az felnőttkorban kezdi 
el újra kísérteni. A bűntudat traumahorrorokban a hős egy régi, vagy ritkáb-
ban jelenkori bűne miatta sanyargatja magát, míg a szörny nem segít neki azt 
feloldani. Míg végül az utolsó csoport a gyermekek problémáival, félelmeivel 
foglalkozik, úgy, hogy a film hősei gyerekek és azok segítői. 
 Ezen a hármas csoportosításon kívül megkülönböztetem a segítő ször-
nyet az öncélú szörnytől. Ez azt jelenti, hogy az előbbi barátságos a hőssel 
szemben, azaz konkrét célja a hős lelki problémájának meggyógyítása. Míg 
a másik kategóriába, az öncélúba olyan szörnyek tartoznak, melyeknek nem 
elsődleges céljuk a hős lelki békéjének elérése, nem gonoszok, de saját célju-
kat a trauma elé helyezik. Bár a filmben személyes, öncélú viselkedésük végül 
a karakter traumájának feloldásához vezet. A szellem segítő az Ördöggerinc 
című filmben, mivel ott a halálból visszatérő gyerek szelleme a spanyol polgár-
háború alatt az árvaházban élő többi gyereket próbálja megóvni a háborútól 
és az őket fenyegető gonosz emberektől. Vele a hős gyorsan összebarátkozik, 
akinek aztán a szellem segítséget nyújt, bármiféle hátsó szándék nélkül. Míg 
a Fekete ruhás nő 2 bosszúálló szelleme öncélú. Az ő célja gyermekei halá-
la után azok megbüntetése, akik lemondtak saját gyerekeikről vagy rosszul 
bántak velük. Így szemeli ki magának a házába költöző ifjú árvaházat üze-
meltető dadust, aki a szörny szemében vétkes és meg kell büntetni, mivel 
az házasságon kívül született gyermekét hagyta, hogy elvegyék tőle és nem 
harcolt érte eléggé. A szellem cselekedetei a büntetésen kívül arra irányulnak, 
hogy a fiatal hősnő felidézze ezt az elnyomott emlékét és bűnét, amit újszü-
lött gyermeke ellen követett el. Viszont mikor ez megtörténik, a bosszúálló 
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19 Utolsó kiegészítésként utalnom kell rá, hogy a horror műfajába, Király Jenő definíciója 
alapján, azokat a filmeket sorolom csak, amelyek feltétlen a fantázia világában játszódnak, 
és szükségszerű, hogy szerepeljen bennük szörny, monstrum. Lásd: Király Jenő, A mű-
fajok elmélete = Uő., Mágikus mozi: Műfajok, mítoszok és archetípusok a filmkultúrában, 
Budapest, Korona Kiadó, 1998, 29.
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szellem egy utolsó próbát állít elé, hajlandó-e a végsőkig elmenni a rábízott 
árva gyerekek érdekében, amire nem volt képes sajátjáért. Mikor a hősnő 
bebizonyítja neki, hogy képes életét is feláldozni a gyermekekért a szellem 
visszahúzódik. Célja ezáltal önös volt, büntetni akart és nem segíteni, viszont 
mégis kikényszerítette a gyermekét elhagyó anyából az őt gyötrő trauma újra 
élését és jóvá tevését, és mikor ez megtörtént, a szellem azzal „jutalmazta”, 
hogy békén hagyta.  Ezek alapján a felosztások alapján a filmeket a mellékelt 
táblázatban látható módon csoportosítottam. 

Gyermekkori Bűntudat Gyermekek

Segítő szörny

Kísértetek (The 
Awakening, r: Nick 
Murphy, 2011), Ár-

vaház (El orfanto, r: 
J. A. Bayona, 2007), 
Két nővér (Janghwa, 
Hongryeon, r: Jee-
woon Kim, 2003)

The Babadook 
(A Babadook, r: 

Jennifer Kent, 2014),  
Más világ

Ördöggerinc, Engedj 
be! (Låt den rätte 

komma in, r: Tomas 
Alfredson, 2008), A 
faun labirintusa (El 
laberinto del fauno, 

r: Guillermo del 
Torro, 2006),   Mi-
előtt felébredek 

(Before I Wake, r: 
Mike Flanagan, 2016)

Öncélú szörny

A boncolás (The 
Autopsy of Jane 
Doe, r: André 

Ovredal, 2016),  
Alone (r: Banjong 
Pisanthanakum 

– Parkpoom 
Wongpoom, 2007), 
A fekete ruhás nő 

I-II, A fiú (The Boy, 
r: William Brent 

Bell, 2016) A Rítus 
(The Ritual, r: David 

Bruckner, 2017)

Amikor kialszik a 
fény (Lights Out, r: 
David F. Sandberg, 
2016), Boszorkány

     A traumahorrorok csoportosítása

A táblázatból több dolog is azonnal kiderül. A gyermekkori és a gyermekek 
traumáival foglalkozó horrorfilmek szörnyei csaknem mindig segítők, míg a 
bűntudattal foglalkozóké többnyire öncélúak. Arról, hogy ez miért lehet így 
akkor fogok beszélni, mikor közelebbről mutatom be a csoportokat.
 A következőkben egy-egy filmet fogok kiválasztani a csoportokból és azok 
elemzése közben utalni a többire. Célom megmutatni, hogy ezekben a filmekben 
a szörny valóban a trauma feloldásának segítője és így a film protagonistája. 
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Ennek érdekében egyrészt a narratív elemzést tartom hasznosnak, hogy rá-
mutassak, a szörny az, aki az eleinte passzív karaktert aktivizálja és motiválja, 
valamint, hogy hogyan alakul a kapcsolat a hős és a szörny között. Másrészt 
a szörnyet, vagy az ahhoz tartozó tárgyakat, mint szimbólumokat vizsgálom 
meg, hogy láthatóvá váljon a szörny és a trauma összekapcsolódásának mód-
ja, ami egyébként átvezet a pszichoanalitikus filmelmélet területére is.20 

Kísértetek	–	gyermekkori	traumák

A Kísértetek című filmmel kezdem, mivel az mind a gyermekkori traumákkal 
foglalkozó traumahorrorokra jó példa, mind általánosságban véve szemlélteti 
a traumahorrorok felépítését és működését. 
 Az expozíció során megtudjuk, hogy 1921-ben járunk, és a világ még 
mindig nem heverte ki az első világháborút, egyre inkább elterjednek a sze-
ánszok, melyek azzal hitegetik a fizetőket, hogy újra találkozhatnak a hábo-
rúban elvesztett szeretteikkel. Az első jelenetben ismerjük meg Florence-t, a 
hősnőt, aki a háborúban meghalt vőlegénye miatt azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy leszámol mindenfajta babonás hiedelemmel és a szellemidéző sarlatá-
nokkal, mivel annak a lehetőségét is fel akarja számolni, hogy lehetségesnek 
tartsa a halottal való újra találkozást – így próbálva továbblépni és elfelejteni 
a tragédiát. Elsőként azt látjuk amint a rendőrség segítségével leleplez és 
felszámol egy csalók által üzemeltetett szeánszot. Már ebben a jelenetben 
megjelenik az, hogy a szellem karaktere egy traumát gyógyító karakter lehet, 
mivel a szeánsz leleplezése után egy dühös nő megpofozza a hősnőt, mond-
ván elvette tőle az egyetlen reményét, hogy viszont lássa halott kislányát, 
még akkor is ha az csak illúzió. Florenceről kiderül továbbá, hogy árva, nem 
emlékszik pontosan gyermekkorára, valamint, hogy vőlegénye halálát nem 
tudta feldolgozni, és emléke miatta folyamatosan őrlődik magában.
 A bonyodalom akkor kezdődik, mikor megjelenik a konfliktus, a hősnő 
házához egy bentlakásos iskola egyik tanára érkezik, aki a segítségét kéri a 
diákokat rémisztegető szellem elűzésében, aki megölte az egyik gyereket. 
Már az expozíció végén látható, hogy itt több konfliktus húzódik meg; ami 
egyértelműen a központba van helyezve, az a szellem megjelenése és gyil-
kossága, de véleményem szerint a film első 15 percében olyan hangsúlyosan 
jelenik meg a háborúban elesett vőlegény feldolgozhatatlan traumája, hogy 
azt nem lehet csak a karakter bemutatásaként értelmezni. Valamint feltűnik 
egy harmadik lehetséges konfliktus, az, hogy a hősnő nem ismeri a múltját. 
Ez nem kap az expozícióban nagy szerepet, de ez motiválja végső soron, hogy 
segítsen az árváknak, mivel ők saját gyermekkorára emlékeztetik. Később 
ez is egyre nagyobb hangsúlyt kap, mivel az öreg házvezetőnő Maud mellett 
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20 Lásd: Pszichoanalízis és filmelmélet, Bevezetés, Metropolis, 1999, no. 2., 7–9.
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lebzselő iskolással, Tommal hamar összebarátkozik a hősnő, aki a múltjáról 
kérdezgeti. Így derül ki, hogy annyit tud, hogy szülei Afrikában haltak meg 
egy oroszlántámadásban, ahonnan csak ő menekült meg egy sebhellyel a vál-
lán, és egy törzs fogadta be és tartotta életben addig, amíg a segítség meg 
nem érkezett.
 Végül a film egy harmadik traumát is megjelenít, nemsokkal az iskolába 
érkezés után. A háborúban szolgált férfiak nem tudnak szabadulni a háború 
rémségeitől, egyikük pedig különösen ellenséges a diákokkal szemben, hogy 
azok megedződjenek; másikuk bűnösnek tartja magát azért, mert életben 
maradt, míg összes bajtársát elvesztette, ezért rendszeresen öncsonkítást 
végez magán, hogy a háborús sebei ne tudjanak begyógyulni. Tehát ebben a 
filmben négy konfliktus jelenik meg, egyesek hangsúlyosabbak, mint mások, 
de végezetül összekapcsolódnak; ami összekapcsolja őket és mindegyikre el-
hozza a megoldást, az a szellem utáni kutatás szála. Minden traumahorrorra 
jellemző, hogy habár nem dolgoznak ennyi konfliktussal, de a szörny utáni 
nyomozás összekapcsolódik a szereplők lelki konfliktusával és a szellem szál 
megoldása egyben a lelki traumát is megoldja. Hogy csak néhány példát em-
lítsek, Az árvaházban a hősnő eltűnt gyermeke után való nyomozása a házban 
lakó szellemek segítségével történik, melyek a maguk agresszív eszközeikkel 
vezetik rá a főszereplőt gyerekkori traumájára, és mikor ez beteljesül, akkor 
találja meg gyerekét. A fekete ruhás nő 2-ben szintén a szellem utáni nyomo-
zás során tudja a hősnő feloldani lelki problémáját, ami szükséges a szellem 
kibékítéséhez, ezért az mindent megtesz azért, hogy a nő felismerje elköve-
tett bűnét. Míg a Mielőtt felébredekben az árva gyermek nevelőanyjának kell 
megértenie a szörnyet, amely elragadta tőle férjét, és a szörny utáni nyo-
mozás sikeressége nem csak a férjének az elvesztését oldja meg, de az árva 
traumáját is. 
 A Kísértetek története bővelkedik epizódokban, és csak viszonylag ke-
vés fordulat van benne. Jelentéktelennek tűnő tárgyak kerülnek elő, amiket a 
szellem helyez a hősnő útjába, hogy ezekkel motiválja a rejtély felderítésére. 
Az árvaházban a szellemek egy kincskeresős játékot játszanak a hősnővel, 
amit ha sikeresen megold, közelebb kerül a konfliktusok megoldásához. A 
traumahorrorokban a hős minél inkább tiltakozik a trauma felismeréséhez 
vezető út követése ellen, annál agresszívabban lép fel a szellem és motivál-
ja, hogy folytassa azt. A filmben eleinte a szellem csak a múltból származó 
törött poharakat, eldobált cipőket és labdákat helyezett a hős útjába, hogy 
ezzel emlékezésre bírja, de mikor úgy tűnik, hogy az megoldotta a rejtélyt, 
és a gyilkosságot, és távozni készül, a szellem konkrétabb jeleket küld. Vagy 
álmokban jelenik meg, vagy a hős szeme előtt, mint például Az árvaházban, 
A Babadookban vagy az Egyedülben. 
 A filmben a szellem először gyerekkori rejtekhelyére vezeti el a hazain-
dulni készülő nőt, ahol megtalálja régi játékait, amiket nem ismer fel, valamint
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egy dalt, amit viszont igen. Ez tovább motiválja a kutatásra, mivel kezdenek 
visszatérni emlékei a házzal kapcsolatban, ahol feltehetőleg régen élt. Gyakori 
a flashbackek alkalmazása is. A film tetőpontján a szellem a legagresszívabb 
lépésre szánja el magát: megmutatja saját magát és flashbackek formájában 
feleleveníti a halálát. A traumahorrorokban a legagresszívabb lépés, amit a 
szörny tehet az az, hogy megmutatja magát, ezzel felszámolva annak a lehe-
tőséget, hogy a jelenségek nem természetfölöttiek. A tetőpont után a szörny 
motivációs eszközeiként használt puzzle-darabok végül összeállnak a hősnő-
ben és az így, nagy kínok közepette, de képes visszaemlékezni gyerekkorára. 
Minden apró epizódban előkerülő, elsőre jelentéktelennek tűnő tárgy értelmet 
kap a végső fordulatban, amire az epizódok végül kifutnak. Ezért valószínű, 
hogy a traumahorrorok sok epizódot tartalmaznak, mivel azok együttesen ké-
szítik elő a nagy fordulatot. Florance rájön, hogy az oroszlántámadásos mesé-
ből semmi sem igaz, és régen abban az épületben élt, amely most iskolaként 
üzemel, és ahol apja féltékenységből meggyilkolta a hősnő anyját és féltest-
vérét (aki a Maud körül ólálkodó szellemkisfiú), majd magával is végzett. A 
végső megoldás, a trauma felismerése egy montázsszekvenciában teljesedik 
ki majd úgy, hogy a film egyetlen térbe illeszti a szimultán múltat és a jelent, 
így imitálva a hősnő visszaemlékezését gyerekkorára. 
 A filmben Tom, a szellemkisfiú segített Florance elzárt emlékeinek fel-
oldásában, valamint egy beszélgetés során kierőszakolta, hogy a nő végre 
nyíltan beszéljen neki meghalt vőlegényéről (mikor még sem a néző, sem a 
hős nem tudta, hogy Tom szellem), így könnyítve a hősnő lelkén. Ennek ára, 
hogy a trauma feloldásához vezető úton Florance az őrület határára került a 
szellem agresszív motivációs módszerei miatt, amik nélkül viszont nem lehe-
tett volna feloldani az elzárt emlékeket. Tom agresszív tetteivel több trauma 
gyógyulását is elősegítette, és szándékai tiszták voltak: segíteni akart életben 
maradt és szenvedő féltestvérén, ezért a filmben a szörny karaktere problé-
ma nélkül nevezhető pozitív szereplőnek, azaz protagonistának.
 A film babaházas jelenetei arra a kérdésre is választ adhatnak, amit a 
táblázattal kapcsolatban tettem fel. Miért lehet az, hogy a gyerekkori tra-
umákkal foglalkozó horrorokban a szellem segítő szándékú és nem öncélú, 
viszont segítő szándékát a hősök nem ismerik fel, csak a film végén. Az isko-
la mintájára kialakított babaház a filmben háromszor tűnik fel, a film elején, 
közepe táján és végén, valamint először a ház emeletén, majd a földszinten 
végül a ház alatti rejtekhelyen. Minden esetben a szellem vezeti el a hősnőt 
a babaházhoz, ami minden alkalommal kicsit másképp van berendezve. Első-
re teljesen üres, másodjára apró babákkal vannak eljátszva a filmben eddig 
megtörtént események, míg harmadjára a babák elevenítik fel a múltat, Tom 
meggyilkolását és a kis Florance szerepét azon a napon. A babaház, a hősnő 
tudatának, tudattalanjának szimbóluma. Elsőre, mikor még nem sejt semmit, 
teljesen üres, másodjára mikor kezd hinni a természetfeletti létezésében, már 
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a közvetlen emlékeit láthatja, igaz egyelőre babák formájában. Míg a babahá-
zakkal térben egyre lejjebb haladunk, úgy haladunk az emlékekben is egyre 
mélyebbre, egészen a tudattalanig, a „rejtekhelyen” elzárt emlékekig (tehát itt 
a ház akár Freud jéghegy-hasonlatának is megfelelhet). Florance tudja, hogy 
az utolsó babaház olyan emlékeket tár majd fel, amikre nem akar emlékezni, 
ezért jelenik meg előtte már leplezetlenül a szellem, és arra bíztatja, hogy 
szembe kell néznie a múltjával, ha meg akar tőle szabadulni. Mikor a hősnő 
megkérdezi Tomot, saját tudattalanjának kivetülését, ami apránként engedte 
felszínre törni az emlékeket, hogy ezt tudatosan csinálja-e, ő azt válaszolja, 
hogy „többnyire igen”. 
 Ezekben a történetekben a szellem segítő, mivel könnyen értelmezhe-
tő az a hős tudattalanjának, saját védekezési mechanizmusának, tehát saját 
részének, ami lelki egyensúlyát próbálja helyre billenteni, úgy, hogy emlék-
foszlányokat adagol a hősnek, így hozza a felszínre a feldolgozandó traumát. 
A Két nővér szelleme egy skizofrén elme megtestesülése, ami magát próbálja 
helyreállítani, míg Az árvaházban a szellemgyerekek szintén a hősnő elnyo-
mott emlékeinek manifesztációi. Így már az is egyértelmű, hogy a filmekben 
miért nem ismeri fel a főszereplő a segítő szándékot. Az elnyomott emlékek 
nem véletlen vannak elzárva, felszínre törésük fájdalommal és nagy veszéllyel 
jár, az erőfeszítésről nem is beszélve, amit igényelnek, ezért a film szereplői 
először ellenállnak és tiltakoznak ellene, fájdalommal élik meg ezek felidézé-
sét, így a szellem tevékenységét is. 

Engedj be!	–	A	gyermekek	traumái

A gyermekek traumáival foglalkozó horrorfilmek némiképp eltérhetnek a fent 
ismertetett modelltől. Ennek oka, hogy a gyerekek ezekben a filmekben meg-
figyelhetően másként viszonyulnak a természetfelettihez, mint a felnőttek: 
kevésbé, sőt, néha egyáltalán nem szkeptikusak, és általában hajlandók a 
szörnyet barátjuknak tekinteni, és elfogadni segítő szándékát. Az Ördöggerinc 
árva kisfiúja, aki találkozik a szellemmel, aktívan keresi annak társaságát és 
próbál kommunikálni vele, annak ellenére, hogy a szellem sokszor ellenséges 
vele szemben. A Faun labirintusában a természetfelettivel találkozó kislány 
szintén rögtön elfogadja a rémisztő és sokszor erőszakosan követelőző faunt 
és teljesíti annak kéréseit, mivel tudja, hogy azok az ő javát szolgálják. Az 
Engedj be! vámpírjával találkozó Oscar azzal gyorsan barátságot köt, és akkor 
sem zárkózik el előle, mikor lelepleződik, a gyilkosságaival együtt. A szörny 
elfogadásából az is következik, hogy nyomozás háttérbe szorul, mivel nincs 
rá szükség, vagy a nyomozást nem a traumát átélt gyerekek végzik, hanem 
valaki más.
 Másik különbség, hogy a gyerekek sokszor nem tudnak egyedül 
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megbirkózni az eléjük kerülő akadályokkal, ezért a filmek két hőssel, vagy két 
főszereplővel operálnak. A gyerekeknek van egy segítőtársuk, aki vagy egy 
felnőtt, vagy maga a szörny. Az Amikor kialszik a fény és a Mielőtt felébredek 
gyerekei mellett az anyjuk vagy testvérük kap központi szerepet, és ők végzik 
el a szükséges nyomozást, mivel ők tudják felvenni a harcot a szörny ellen, 
ami a gyerekeket látszólag veszélyezteti.
 Harmadik különbség, hogy a traumahorrorok másik két csoportjának 
szörnyei szinte mindig szellemek, míg a gyerekeknél a szörny fizikális is lehet, 
mint a vámpír, a faun vagy a Mielőtt felébredek „bábembere”. Ez szerintem 
ismét csak azért lehetséges, mivel a gyerekek hajlamosak könnyebben elfo-
gadni a természetfelettit, tehát annak nem kell kétségesnek maradnia, mint 
a szellemnek. Valamint mivel a szellem, mint azt az előző fejezetben már ki-
fejtettem, régi emlékek és lelki tartalmak manifesztációjaként értelmezhető. 
A gyerekszereplőknek viszont nincsenek „olyan régi” emlékeik, hogy azokat 
szellem képében manifesztálják. Az egyetlen „igazi” szellemnek tekinthető 
karakter az Ördöggerincben jelenik meg, és az sem konkrétan a hőshöz kap-
csolódik, hanem az árvaházhoz, mintegy a ház őrizte meg emlékként.
 Az ebbe a csoportba tartozó filmek közül az Engedj be! címűt tartom a 
legszemléltetőbbnek, így arról fogok hosszabban írni az alábbiakban. A szörny 
segítő szándékának megmutatására a hős és a szörny között kialakuló kap-
csolat vizsgálata a legcélravezetőbb ezért ezt tartom szem előtt a film elem-
zése közben.
 A film első jelenetében már megismerjük a két gyerek főszereplőt, aki-
ket párhuzamos montázs köt össze. Oscar a 12 éves fiú szobája ablakán ki-
nézve hadonászik vadászkésével és egy gyilkosságot imitál, míg Éli, a szintén 
12 éves kislány apjával autózik leendő házuk felé. Megérkezésük után a két 
gyerek megpillantja egymást az ablakból az éjszaka sötétjében. A követke-
ző jelentekben Oscart látjuk iskolában, ahol azonnal kiderül, hogy az osztály 
kiközösített tagja, akit 3-4 gyerek folyamatosan terrorizál, sértegetik, meg-
verik, de ő védekezni nem tud, mivel egyedül van és nem is meri megvédeni 
magát támadóival szemben. Nemsokkal ezután az is kiderül, hogy apja al-
koholista és anyja egyedül neveli, aki bár nagyon félti, kapcsolatuk mégsem 
idilli, eltávolodtak egymástól. Oscar végtelenül tehetetlennek érzi magát és 
magányos. 
 Eközben a kisváros határán Éli apja gyilkosságot követ el, az áldoza-
tot fellógatja egy fára és elkezdi kivéreztetni, de eközben megzavarják, és 
kénytelen ügyetlenül elmenekülni, elhagyva a vérrel félig megtöltött üveget, 
amiért Éli leszidja. Ezen a ponton a nézők már tisztában vannak azzal, hogy 
Éli vámpír. Itt kezdődik a bonyodalom, hiszen az eddig békés kisvárosban gyil-
kosság történt, habár a városlakók még nem tudják, hogy vámpír támadta 
meg őket.
 Nem sokkal Oscar megverése után találkozik egymással először a két
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gyerek, a házukkal szembeni havas parkban, ahol Éli rajtakapja a fiút, ahogy 
az egy fát vadgos dühében. Még mielőtt beszélgetésbe elegyednének, Éli hi-
degen tájékoztatja a fiút, hogy nem lehet a barátja, ezért ne is próbálkozzon. 
Ugyanakkor Éli az, aki nagyobb érdeklődést mutat Oscar irányába, mint for-
dítva. Következő találkozásukkor is a vámpír kezdeményezi a beszélgetést, 
mikor megpillantja, hogy Oscar egy Rubick kockával játszik. A rövid beszél-
getésüket tartalmazó epizódból kiderül, hogy a kislány is magánytól szenved, 
ezért kétségbeesetten keresi mások társaságát, ami tilos számára. Tilos, mi-
vel a film meglepő módon úgy szerepelteti a vámpírt pozitív karakterként, 
hogy annak minden archetipikus tulajdonságát megtartja. Élit égeti a nap-
fény, képes repülni, valamint emberfeletti ügyességgel és gyorsasággal ren-
delkezik, és életben maradása érdekében embereket kell gyilkolnia vérükért, 
különben elrothad. Éli karakterében tökéletesen megfogalmazódik a „vámpír 
tragédiája”21 amiről Király Jenő beszél, a vámpír úgy képes magát életben 
tartani, hogy a világra parazitaként rátelepszik, ami viszont örök magányra 
kárhoztatja a halhatatlanságban. Ezt a magányt próbálja megtörni Éli, mikor 
Oscarhoz közeledik, mivel felfedezi a köztük lévő hasonlóságot: Oscar is ma-
gánytól szenved és képes lenne az ölésre. 
 Végül Oscar önszántából felajánlja, hogy kölcsönadja játékát a vámpír 
legnagyobb meglepetésére és ezzel barátság kezd el közöttük kialakulni, ami 
a kettőjük közös magány- és kirekesztettség-élményéből adódik. A barátság 
keretében a két gyerek egymást védelmezi és mikor Éli tudomást szerez ar-
ról, hogy Oscart mások bántják, elkezd a támadók után kutatni és tanácsokat 
ad Oscarnak, hogy hogyan védje meg magát. Ez motiválja a fiút, hogy bene-
vezzen az iskola úszó- és súlyemelő edzéseire, hogy felkészüljön a zaklatók 
elleni védekezésre. Közben a vámpír éhségét nem bírja kontrollálni és elkezdi 
a városlakókat éjszaka megtámadni, és ha esélye van, meg is ölni, amiknek 
több szemtanúja is akad, így fordulat következik be: elkezdődik a nyomozás a 
vámpír után, bár ez a filmben igencsak késleltetve jelenik meg. Ebből Oscar 
mit sem sejt, pedig Éli folyamatosan, de finoman hangsúlyozza vámpír mivol-
tát, és azt teszteli, hogy új barátja képes lenne-e elfogadni őt, ha rájönne az 
igazságra. Különcsége miatt folyamatosan bocsánatot kér és afelől érdeklődik, 
hogy ezek ellenére a fiú még mindig akar-e vele barátkozni. A film rengeteg 
jelenetet szentel annak, hogy a két főszereplő közötti kapcsolatot bemutassa 
és árnyalja. A kapcsolat és barátjának segítése érdekében azonban a vámpír 
nagyobb áldozatokat hoz. Ő az, aki folyamatosan tanácsokkal látja el, vagy 
védelmezi a fiút és mikor a városlakók kisebb csoportja már a nyomában liheg 
és menekülnie kéne a városból, ő Oscar érdekében mégis a maradás mellett 
dönt. Közben Oscar Éli tanácsára megtanulja megvédeni magát és elűzni az 
őt terrorizáló fiúkat, ami újabb fordulatot eredményez a narratívában. 
 A film tetőpontján Éli lelepleződik a fiú előtt, mikor vámpír ösztönei 

21 Király, A film szimbolikája. A fantasztikus film formái. II/1., 130–139.
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felülkerekednek rajta a vér láttán, ami Oscar kezéből csordul ki mikor az vér-
szerződést akar kötni barátjával. A barátságuk ekkor válságba kerül, hiszen 
Oscar megrémül a felfedezéstől, hogy a lány vámpír és ő felelős minden el-
követett gyilkosságért. A barátság válságát viszont megint Éli oldja fel. Vám-
pírok nem tehetik be a lábukat sehová, ahova nem hívták be őket. Oscar, 
barátságukat úgy teszteli, hogy nem hívja be magához a lányt, arra kíváncsi, 
hogy az képes-e megtörni ezt a szabályt érte. A vámpír ismét áldozatot hoz, 
hogy hűségét bizonyítsa, és megmutatja, hogy képes veszélybe sodorni saját 
magát, mikor hívatlanul lép be a fiú lakásába és elkezd darabjaira szakadni. 
Ezután a két magányos kitaszított már együtt száll szembe a társadalommal, 
mikor rájönnek, hogy egyiküknek sincs helye benne és csak egymásra tá-
maszkodhatnak. A fiú vigyáz a vámpírra nappal, míg az őrá éjszaka. Mikor Élit 
alvás közben megtámadják, Oscarnak kell bizonyítania hűségét, azzal, hogy 
megöli a támadót, de erre ő lelkileg képtelen, a rengeteg fákon való gyakorlás 
ellenére, így csak figyelmeztetni tudja barátját, aki elvégzi a piszkos munkát. 
A film azzal zárul, hogy a természetfeletti ismét Oscar védelmére kel, mikor a 
fiút bosszúból újra megtámadják, és vízbe akarják fojtani régi ellenfelei, aki-
ket megszégyenített. Éli, ahogy az archetipikus vámpír segíteni tud, kegyelem 
nélkül lemészárolja a támadókat, de csakis azokat, akik valóban megérdemlik. 
Ezután egyértelművé válik Oscar számára is, hogy eddigi élete a társadalmon 
belül lehetetlenné vált, vagy mindig is az volt, így kilép abból új barátjával, és 
együtt mennek világgá a film végén.
 Az Engedj be! lényegében arról szól, hogy két társadalomból kitaszított, 
vagy figyelmen kívül hagyott magányos karakter, hogyan talál egymásra és 
segítik ki egymást. A kialakuló barátságot a film a lehető legtisztább és asze-
xuális módon mutatja be két segítségre szoruló lény között, akik mindig a 
másik érdekében cselekszenek és sohasem önérdekből, miközben feloldják 
egymás elviselhetetlen magányát. Itt, ahogy más gyermekkekkel foglalkozó 
traumahorrorban (Ördöggerinc, Mielőtt felébredek) nemcsak a gyerek kap se-
gítséget a természetfelettitől, hanem ő is segít azon. A vámpír protagonistaként 
jelenik meg a filmben, mivel ő oldja meg Oscar belső és külső konfliktusát, 
ő állítja meg a fiút terrorizáló bandát és oldja fel magányát, amiért cserébe 
ugyanezt kapja meg tőle. Közben az agresszív és véres tettei ellenére sajná-
latra méltó karakterként jelenik meg, hiszen nemhogy nem élvezi a gyilkolást, 
de bűnbánatot érez tettei után (amit a film csak finoman érzékeltet), amelyek 
életben maradásához szükségesek.
 Mielőtt áttérhetnék a következő és egyben utolsó filmcsoportra, arra kell 
választ adnom, hogy ezekben a filmekben a szörny miért (majdnem) mindig 
segítő és nem öncélú. Azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy a szörny a gye-
rekeknek egyfajta érzelmi pótlékként szolgál ezekben az alkotásokban. A fő-
szereplő gyerekek vagy árvák, vagy csonka családban élnek, ahol nem kapják 
meg az érzelmi biztonságot, amire szükségük van. Az Ördöggerinc árvaházi

Mészáros Gergő: Protagonista szörnyetegek...



 
51  

 2021/3 - ŐSZ

gyermekekről szól, míg a Mielőtt felébredek gyerekhőse szintén árva, az En-
gedj be! egy apa nélküli és az anyától elhidegült kapcsolatot mutat be, pont, 
mint az Amikor kialszik a fény. Az utóbbi filmben a szörny ténykedésének ha-
tására két testvér talál ismét egymásra, míg a többiben a szörny barátként 
szerepel, ami egyfajta családpótlék az árva számára. Ezért különösen érdekes 
a Mielőtt felébredek, melyben a szörny a különleges képességekkel megáldott 
árvát álmában terrorizálja. A film végére kiderül, hogy itt sem beszélhetünk 
gonosz szörnyről, a bábember a kisfiú saját védekezési mechanizmusa volt, 
ami megvédte őt a nem kívánatos vagy veszélyes szituációktól, miközben 
anyapótlékként szolgált. A problémát az okozta, hogy a fiú emlékei anyjáról 
annyira eltorzultak, hogy az rémisztő szörnyként jelent meg előtte, miközben 
védelmező funkcióját megtartotta.

A Boncolás	–	avagy	a	bűntudat	mint	trauma

Végezetül az utolsó csoportot, a bűntudat traumáinak nevezett traumahorror-
okat ismertetem. Ide azok a filmek tartoznak, melyekben a hőst valamilyen 
akár jelenkori, akár múltbéli hiba, vagy bűn nem hagy nyugodni, és ezért 
lelkiismeretével kell szembenéznie. A hiba/bűn realizálása után képesek csak 
bocsánatot kérni attól, aki ellen a vétséget elkövették, vagy saját maguk-
nak megbocsátani és így feloldani a traumát. A filmekben megjelenő szörny 
ennek a bűntudatnak a metaforája, ami megjelenésével és cselekedeteivel 
rákényszeríti a sokszor elzárt bűnös emlék vagy bűntudat felszínre törését a 
karakterben, aki ezáltal szembe tud azzal nézni, és ha elég erős, fel is tudja 
oldani azt. 
 Az Alone, és A Babadook szelleme erre jó példa. Az előbbiben a sziámi 
ikerpár meggyilkolt tagja tér vissza a halálból, életben maradt húgát kísérteni, 
aki szétválasztásuk érdekében képes volt testvérét megölni. A Babadook az 
anya gyermekével szemben érzett utálatának bűntudataként értelmezhető, 
ami arra figyelmezteti a hősnőt, hogyha nem képes ezt az érzést kordában 
tartani és megbékélni vele, annak beláthatatlan következményei lesznek. Bár-
milyen is legyen azonban a szellem, akár a karakterhez szorosan kapcsolódik, 
akár nem, mégis annak lelkiismereti problémáját próbálja közvetlenül vagy 
közvetetten gyógyítani, még ha ennek sikeressége kétséges is.
 A Boncolás című filmet fogom megvizsgálni közelebbről, mivel ebben a 
filmben a szellem öncélú és bosszúálló, de karaktere mégis árnyalt, és eltér a 
klasszikus bosszúálló szellem tematikájú horroroktól. Ebben a filmben ráadá-
sul a szellem egyértelműen a hősök traumájának metaforájaként értelmez-
hető, ami kikényszeríti belőlük az elfedett emlékeket, így adva esélyt bűnük 
jóvátételére. 
 Az alkotás első ránézésre nem tűnik különösnek, vagy elgondolkodtatónak,



történetét pár mondatban össze lehet foglalni. Tommy, a boncmester és fia, 
Austin együtt üzemeltetik családi vállalkozásukat, míg meg nem érkezik hoz-
zájuk egy különleges holttest, ami szokatlan és sokszor megmagyarázhatat-
lan dolgokat produkál. A holttestbe zárt szellem a boncolás közben rátámad a 
családra és végez velük. Nem biztos, hogy egyértelmű elsőre, hogy a film két 
konfliktust egyesít. Az első a természetfeletti, fenyegető szellem megjelené-
se az apa és fia életében, a másik viszont az évekkel a történet kezdete előtt 
öngyilkosságot elkövető anya után maradt fájdalom és bűntudat, ami lassan 
felemészti Tommyt. 
 Az, hogy az anya öngyilkossága nem csak tovább színesíti a karakterek 
jellemét, hanem a történet egy megoldandó konfliktusa, apró jelekből és epi-
zódokból derül csak ki, valamint a szellemnek és magának a holttestnek a vi-
selkedéséből. A boncmester otthonát és munkahelyét bemutató megalapozó 
beállítások már az expozícióban filmnyelvi eszközökkel utalnak az öngyilkosság 
és az anya/feleség elvesztésének problémájára. A kamera végigpásztázza a 
házat és elidőzik a családi fényképeken, amelyen egy boldog, háromtagú csa-
lád mosolyog; az anya csak itt látható az egész film során. A ház bemutatá-
sára máskülönben nincs szükség, mivel a karakterek egyszer sem lépnek ki a 
föld alatti laborból. A film elején az is gyorsan kiderül, hogy Austin kötelessé-
gének érzi, hogy vigyázzon apjára és folyamatosan támogassa, mivel „valami 
történt 2 éve”, így az éjszaka közepén befutó ismeretlen holttest boncolásá-
ban is segédkezik. Az apa boncolás közben elejtett félmondata is kétértelmű, 
mikor a holttestekről beszél fiának és annak megállapítási módszeréről, hogy 
hogyan haltak meg. A következőket mondja: „Mindenkinek vannak titkai, csak 
van, aki jobban elrejti őket”.
 Az anya haláláról abban az epizódban esik először szó amikor a család 
macskája különös körülmények között elpusztul, ami Tommyt különösen le-
sújtja, mivel az volt az egyetlen megmaradt emléke feleségéről. A fia az al-
kalmat kihasználva próbál puhatolózni és beszédre bírni apját, hogy mondja 
el neki, ami a lelkét nyomja, de ez a próbálkozás sikertelen. A nézőnek csak 
a film tetőpontján derül ki, hogy Tommy felesége öngyilkosságot követett el, 
amiért az saját magát hibáztatja, mivel nem hallotta meg a segélykérő jele-
ket, amiket a felesége küldött neki és ezért hagyta, hogy egyedül birkózzon 
meg terhével, amibe végül beleroppant. 
 Annak okát, hogy mi vette rá az apát, hogy megnyíljon fia és saját maga 
előtt és hangosan felvállalja bűnét, valamint megpróbálja azt jóvátenni, a 
holttest különös viselkedésében kereshetjük. Jane Doe, azaz az ismeretlen 
holttest bőrén egyetlen sérülés sem látszódik, és semmi nyoma annak, hogy 
bántalmazták volna, de a külső vizsgálat során megállapítják, hogy csuklói és 
bokái el vannak törve, valamint a nyelve is ki van vágva. A belső vizsgálat so-
rán még több furcsaságra akadnak, melyek elképzelhetetlen módon semmi-
lyen külső nyomot sem hagytak a a testen. A belső szerveken vágóeszköztől
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származó hegek találhatóak, a tüdő koromfeketére van égve, a gyomorban és 
belekben rituális tárgyakat és bénító mérget találnak, a bőr belsejében pedig 
késsel vésett rúnákat fedeznek fel. 
 Ahogy az apa végzi a boncolást és egyre mélyebbre vág a testbe, úgy 
kezdenek el természetfeletti események történni. Először a háziállat halá-
lozik el, majd a rádió, ami eddig napsugaras időjárásról számolt be most 
viharról tudósít, amit folyamatosan megzavar egy szintén napsugarakról szó-
ló dal. Közben a hullafagyasztó ajtaja állandóan kinyílik, látszólag magától. 
Az apa–fiú páros a figyelmeztető jelek ellenére tovább folytatja a boncolást, 
mert eltökéltek, hogy megfejtik a holttest rejtélyét. A nézők számára a filmes 
eszközök is érzékeltetik a természetfeletti jelenlétét, ilyen például Jane Doe 
arcáról készült premier plánok gyakori alkalmazása, ami megteremti a beál-
lítás–ellenbeállítás hatását, és azt a benyomást, mintha a szellem is a páros 
kommunikációjának része lenne. Végül az apán, aki a boncolást végzi, elkez-
denek megjelenni azok a sérülések, amiket ő ejtett a munka közben a testen. 
Bordái eltörnek, vérezni kezd. 
 Jane Doe sérülései megfeleltethetők az öngyilkos lelki sérüléseinek. 
Tommy azzal okolja magát, hogy nem vette észre felesége depresszióját és 
fájdalmát, mivel az kívülről láthatatlan volt. Ehhez hasonlóan a hullán esett 
sérülések is mind belsők, mert kívülről a test egészségesnek látszik, nem le-
het észrevenni a felszín alatti roncsolódásokat, így azok akár lelki sérülések-
nek is megfeleltethetők. A kivágott nyelv a kommunikációképtelenségre utal, 
a feleség ki nem mondott szenvedéseire. A holttest által küldött apró jeleket 
(a rádiózavar, a felcsendülő dal, a kiömlő üvegcsék) az apa ismét figyelmen 
kívül hagyja. A film végén Jane Doe agyának vizsgálata közben kiderül, hogy 
az elátkozott test még életben van, és nemcsak az örökké a testébe vésődött 
sérülések okoznak neki fájdalmat, de a boncolás során is minden vágást ér-
zett, és szenvedett tőlük, ezért próbált egyre erősebb jelekkel kommunikálni 
a boncmesterrel. Ahogy Tommy nem foglalkozott felesége gyenge segélykérő 
üzeneteivel, úgy nem vette észre időben azt sem, hogy tetteivel ismét fájdal-
mat okoz valakinek. Ráadásul Jane Doe és a feleség kapcsolatára sok egyéb 
további motívum is utal. Ilyen a napsugárról szóló, rádióban felcsendülő dal és 
a tény, hogy a nő beceneve Napsugár volt, valamint, hogy a napsütéses időt 
felváltja a vihar, mintha a tiszta elmét megzavarná a sötét depresszió.
 Az öngyilkos földi szenvedései halála után nem szűnnek meg, hanem 
azok kivetülnek az életben maradottakra, a hátrahagyott szerettekre. Így ve-
tülnek ki Jane Doe sérülései is Tommyra, aki okozta őket, ilyen a bordatörés, 
amit a boncmesternek meg kellett ejtenie, hogy hozzáférjen a belső szervek-
hez, valamint a bőrén keletkezett vágások, amiket szintén ő okozott boncolás 
közben. A szellem védekező mechanizmusa az, hogy saját fájdalmait kivetíti, 
ezzel enyhíti a sajátjait és próbálja elrémíteni a boncmestert a munka folyta-
tásától.
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 A film azzal zárul, hogy Tommy „megfejti a filmet”: rájön, milyen párhu-
zam van halott felesége és a segélykérő szellem között, és hogy mindkét lehe-
tőségét mások megsegítésére elszalasztotta. Végül azt teszi meg a szellemért, 
lelkiismerete csillapítása érdekében, amit feleségéért nem tudott: átvállalja a 
szellem minden fájdalmát és terhét. Ezután minden sérülés, amit Jane Doe-n 
találtak, megjelenik rajta is, csuklói eltörnek, lebénul, tüdeje megég, míg a 
hullán a sérülések begyógyulnak és így végleg megnyugszik. Tommy mégis 
fatális hibát követ el, és ismét kudarcot vall. Nem bírja el a ránehezedő fájdal-
mat, ezért öngyilkossággal menekül azelől, így a szellem átka nem törik meg, 
az tovább szenved és dühöng, ami Austin életébe kerül. Jane Doe és a feleség 
öngyilkossága után érzett bűntudat és fájdalom között a fenti érvek alapján 
szerintem a kapcsolat nyilvánvaló. Valamint az is, hogy a szellem, habár az 
volt az elsődleges célja, hogy békére találjon, és ne okozzanak neki több fáj-
dalmat, mégis elérte, hogy Tommy és fia szembenézzenek a nő halála okozta 
traumával és lehetőséget adott a boncmesternek hibája helyrehozására. Az, 
hogy ez a férfi lélekgyengesége miatt nem sikerült, nem a szellem hibája, aki 
ismételten pozitív szereplőnek tekinthető. Bukásáért csakis Tommy felelős, és 
nem a szellem. 
 E példa alapján is látszik, hogy a traumahorroroknak nem feltétlen happy 
end a vége. A hősök a szörny segítő szándéka ellenére elbukhatnak, ami a 
horrorfilmekben általában egyet jelent a halállal. Viszont nem a szörny go-
noszsága végez a hőssel, hanem saját maga. Tommy, habár minden eszköze 
megvolt rá, mégsem bírta feldolgozni traumáját önhibájából, míg az Egyedül 
(anti)hősnője nem hajlandó a bűnbánásra, és ez okozza pusztulását. De olyan 
eset is van, amikor a hős halála egy keserédes happy endnek feleltethető 
meg. Az Árvaház és a Fekete ruhás nő főszereplője úgy tudja feloldani trau-
máját, hogy öngyilkosságot követ el, és így „élhet” boldogan a túlvilágon el-
vesztett szeretteivel, gyermekével és gyerekkori barátaival, avagy elvesztett 
feleségével. 

Összegzés

A horrorfilmek szörnyei nincsenek antagonista szerepre kárhoztatva. A hor-
rorfilm ezekkel az archetípusokkal dolgozva képes a traumákkal, a lélek tit-
kaival is foglalkozni. Szimbolikájuk feltárása során kiderült, hogy a rémeket 
alkotó bináris oppozíciók, egymással összeegyeztethetetlen ellentétpárok az 
ember, illetve a társadalom félelmein és tiltott vágyain alapulnak, és sokszor 
ezektől az ellentétpároktól ők maguk is szenvedő, szánalomra méltó karak-
terekké válnak. A farkasember, valamint a metamorfózison áteső karakterek 
az emberen eluralkodó állatias ösztönök és tiltott vágyak vagy a modern kor 
okozta pszichés betegségek áldozatai. A zombi az emancipáció-képtelenség
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és az élet hiábavalóságának szimbóluma, amint a szellem nélküli anyag cél és 
tudat nélkül csoszog az őt befogadni képtelen világban. A vámpír saját maga 
áldozata, mivel tudatos, gondolkodni és érezni képes lényként ki van szolgál-
tatva ösztöneiből származó parazita létmódjának, ami örök magánnyal sújtja. 
A világ felett uralkodó parazita átka, hogy a világgal csak agresszió útján tud 
kapcsolatot teremteni, akarata ellenére. A leggyakrabban vászonra vitt ször-
nyek közül egyedül a démon az, ami archetipikusan gonosz, a többiek saját 
szenvedésük miatt pozitív szereplőként is ábrázolhatóak. 
 Az általam traumahorrornak nevezett kortárs filmek tehát a szörnyet a 
főhős traumájának metaforájaként, szimbólumaként használják. Ezekben a 
filmekben a szörny aktívan részt vesz a hős lelki problémájának feltárásában 
és az azzal való megbirkózást segíti saját, sokszor agresszív eszközeivel, így 
protagonista szerepet töltve be. A monstrum ezért leggyakrabban kísértet, 
mivel így a múlt, az emlékek, valamint a tudattalan közvetítőiként tudnak a 
hős segítségére sietni, a fájdalmas traumát és a vele való szembenézést újra 
láthatóvá alakítva. A másik ok az, hogy kísértet archetipikusan lehet segítő 
vagy bosszúálló; a segítő szellem közismertebb archetípus, így könnyebben 
használható protagonistaként, mint más szörnyek, ugyanakkor a bosszúálló 
szellem tipikusan akkor bukkan fel, amikor a fő konfliktus a bűntudat köré 
szerveződik. 
 A horrorfilm, korérzékeny műfajként, mindig is reagált az aktuális tár-
sadalmi és kulturális problémákra. A trauma és a mentális instabilitás (be-
tegségek) kortárs horrorfilmes megjelenése, a traumahorror jelensége a tu-
datosan vizsgált önkép, az önismeret fontosságára, és a mentális egészség 
elhanyagolásának veszélyére látszik figyelmeztetni. Ezeknek a filmeknek nagy 
része már optimista koncepciójú, még akkor is, ha nem happy enddel végződ-
nek. Rávilágítanak arra, hogy a tudattalan társunk a küzdelemben. A traumát 
megformáló monstrumokat fokozatosan a felszínre löki, mivel az ezekkel való 
szembenézés nélkül lehetetlen a gyógyulás. 
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Varga Bence

	 Gyászfeldolgozás	a	kortárs	horrorfilmben

A gyász erős érzelmi folyamatként jó alapja, háttere lehet egy film cselekmé-
nyének, így a pszichológiai vonulattal rendelkező alkotások esetén gyakori a 
gyász motívumának megjelenése. A szeretett személy elvesztésének nem is 
kell központi narratív szerepet kapnia, elég ha a szereplőt érő és jellemét ár-
nyaló tényezőként van jelen. Egy pszichológiai jelenség filmen való hiteles áb-
rázolása nyilvánvalóan kihívást jelent a készítők számára, ugyanakkor a moz-
gókép – mediális tulajdonságai által – hatásosan képes bemutatni különböző 
szubjektív, tudati képeket vagy belső nézőpontokat, lelki folyamatokat. Így 
a film gyakran vállalkozik pszichológiai jelenség megjelenítésére, mely által 
akár közelebb is kerülhetünk egy-egy mentális folyamat megértéséhez. A mo-
ziban a nézők nyitottabbak arra, hogy elérzékenyüljenek, mint a hétköznapi 
életükben, mivel a filmnézés közben szabadon alávethetik magát a személy-
közi kapcsolatokban kontrollálandó emócióknak.1 Ez azért lesz fontos, mivel a 
gyászt feldolgozó filmek is erősen élnek ilyen emotív eszközökkel, egyrészt a 
karakterhez való mélyebb kapcsolódást, másrészt a néző saját érzelemvilá-
gában történő elmélyülését célozva. Így ezek a művek – ha nem is szolgálnak 
komoly terápiás jelleggel a tragédiában érintettek számára – felhívhatják a 
figyelmet a gyász lelki jelenségére és érzékenyebbé tehetik a nézőket a gyá-
szoló személye iránt.
 Műfajait tekintve a gyászfolyamat reprezentációja a filmdráma vagy me-
lodráma zsánerében érhető a legvilágosabban tetten, ahol a veszteség és 
annak feldolgozása gyakran kap kiemelt szerepet. Az ilyen műfajú filmek-
ben sokszor kerül például középpontba a gyermeküket gyászoló szülők lelki 
világa, mint például az A régi város (Manchester by the Sea, 2016, Kenneth 
Lonergan), a Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri, 2017, Martin McDonagh), vagy a nemrégiben készült Pieces 
of a Woman (Mundruczó Kornél, 2021) esetén. Továbbá a partner vagy szü-
lőtárs elvesztése is visszatérő téma [Utódok (The Descendants, 2011, Ale-
xander Payne)], valamint az elhunyt testvér gyászolása is több filmdrámában 
megjelenik [Charlie St. Cloud halála és élete, (Charlie St. Cloud, 2010, Burr 
Steers)]. Emellett azonban a kortárs filmek között számos műfajban tűnik fel 
a veszteség motívuma, így például találunk alkotásokat a fantasztikus film 
[Híd Terabithia földjére (Bridge to Terabithia, 2007, Csupó Gábor)], a vígjáték 
[Halálos temetés (Death at a Funeral, 2007, Frank Oz)], a thriller [Vonzások,
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(Stoker, 2013, Park Chan-wook)], a krimi [Sötétben (Aus dem Nichts, 2017, 
Fatih Akin)], az animációs film [Coco (Lee Unkrich – Adrian Molina, 2017)] illet-
ve a romantikus film [P.S. I Love You (Richard LaGravenese, 2007)] műfaján 
belül is.  
 Érdekes módon azonban az egyik legfigyelemreméltóbb zsáner, melyben 
a gyász reprezentálódik, maga a horror, azaz egy olyan műfaj, mely kapcsán 
nem feltétlenül az emberi tudat és érzelemvilág feltárásának alkotói szándé-
ka jut eszünkbe. Ugyanakkor a horrorfilm a mentális-érzelmi folyamatokat 
előszeretettel építi be narratíváiba, felhasználva a megbomlott elme ijesztő 
látomásait. Így számos horrorfilm cselekményének áll a középpontjában a 
trauma megélése, melynek reprezentációs módja érdekes változásokon ment 
végig a zsáner alakulásával párhuzamosan.2 A horror műfajától tehát egyálta-
lán nem idegen egy szeretett személy elvesztésének traumájának és ezáltal 
a gyász jelenségének tematizálása sem. A probléma vizsgálatához ezért elő-
ször a gyász pszichológiai jelenségének alapfogalmait vázolom, ezután a kor-
társ nemzetközi horrorfilm pszichologizáló hajlamáról írok, majd három konk-
rét alkotásban – illetve azok összevetésével – fejtem ki a gyász megjelenési 
módozatait. Célom, hogy bebizonyítsam: a pszichológiai folyamatok közül a 
gyász összetett lelki jelensége iránt a horror műfaja nemcsak hogy különös 
érdeklődést mutat, de annak tematizálására, beágyazására igen alkalmas is, 
ez pedig kiváltképp megmutatkozik a kortárs, nemzetközi horror-alkotások-
ban. Ezek a filmek amellett, hogy komplex narratív és stilisztikai eszközökkel 
ábrázolják a gyász-élményt, több tematikus ismétlődést is felmutatnak, rá-
mutatva a jelenkori horrorfilm transzkulturális motívumaira. 

A	gyász	mint	pszichológiai	jelenség

A gyász különféle formákban, de gyakorlatilag minden ember életében meg-
tapasztalható lelki folyamat, melynek tanulmányozása iránt egyre több pszi-
chológus kezdett el érdeklődni a 21. században. A gyászmunka ugyanis sokáig 
magától értetődő, mégis – a halálhoz hasonlóan – tabuként kezelt jelenség-
ként húzódott meg a pszichológiai érdeklődés hátterében, olyasvalamiként, 
amelyen egyszerűen csak túljut a gyászoló egyén. Nem véletlen azonban a 
„gyászfolyamat” illetve a „gyászmunka” kifejezések használata, ugyanis ezek-
nek a mára már bevett fogalmaknak a szakirodalomban való használata kezd-
te jelezni a jelenség mélyebb vizsgálata iránti igényt. 
 A gyászkutatások eredményeit szemlélve hamar feltűnik, hogy igen 
komplex lelki jelenséggel állunk szemben, melyet a folyamatszerűség mellett 
a fokozatosság jellemez, erre utal a szakirodalomban a gyászfolyamatnak 
gyakori fázisokra tagolása. Eszerint a veszteség megélésének van egyfajta

Varga Bence: Gyászfeldolgozás...

2 Erről részletesebben lásd: Kiss Bálint, Trauma-reprezentáció a kortárs horrorfilmekben. 
Filmszem XI./3., 2021, 8-33.
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szakaszos jellege, így a kutatók különböző felosztások szerint különítenek el 
egyes lelki stádiumokat. Az újabb kutatások azonban gyakran kérdőjelezik 
meg a szakaszolás helyességét, inkább a gyász személyes megélési formáira, 
sokszínűségére helyezve a hangsúlyt.3 A gyász reprezentációja szempontjá-
ból azonban érdemes sorra venni ezeket az alapvető fázisokat, mivel segíte-
nek a filmekben látható folyamatok megértésében és leírásában. 
 A magyar pszichológiai képzésben és -gyakorlatban általában Pilling Já-
nos modelljét4 szokták oktatni. Pilling elképzelése szerint a gyász nulladik sza-
kaszának tekinthető az úgynevezett anticipációs gyász, mely például hosszas 
betegségek esetén alakul ki a hozzátartozóban, még a haláleset megtörténte 
előtt. Az első fázist a sokk kifejezéssel illeti, mely a halálhírre adott azonnali 
reakcióként bénultságot, kiüresedettséget és mindent elárasztó érzelemki-
töréseket jelent a gyászoló egyénnél. Ekkor disszociatív tünetek is megje-
lenhetnek (a világ szokásos referenciáinak kizárása; automatikus, öntudatlan 
cselekvések), mely érzés néhány perctől néhány óráig tarthat – ritkább eset-
ben több napig is. Ezt követi a második, kontrollált szakasz, mely a teendők 
tudatosulása után lép fel, és amelyben a gyászoló adaptív munkamódot foly-
tat, ügyeket intéz, sokszor a valóságos környezetben való jelenlétből kilépve. 
Ebben a fázisban igen gyakoriak az erős érzelmek, indulatok illetve hirtelen 
váltások, melyek egészen a temetésig jelen lehetnek. A harmadik szakasz 
a tudatosulás, mely igen komplikált fázis, ugyanis ekkor éli meg a hiányt a 
mindennapok szintjén is az érintett, mely rendkívül sok érzelmet tud belőle 
előhozni. Gyakori a magány, tehetetlenség, félelem, szorongás, harag vagy 
éppen a bűntudat megjelenése. Emellett természetesek ebben az időszakban 
– a pszichoszomatikus tünetek mellett – az elhunythoz kapcsolódó időszakos 
akusztikus vagy vizuális hallucinációk is, mely során előfordul, hogy a gyá-
szoló segítséghez folyamodik, mivel attól tart, kezd megőrülni. Ezután jön az 
negyedik fázis, vagyis az átdolgozás, amikor a fékezhetetlen emlék- és érze-
lemáradat helyett inkább a tudatosabb emlékezés kerül előtérbe, az elhunyt 
így már inkább a racionális elfogadás terén él a gyászoló tudatában. Az utolsó 
szakasz pedig az adaptáció, amely során az érintett hozzászokik a megvál-
tozott helyzethez, és képessé válik a jövőorintált gondolkodásra illetve saját 
életétének folytatására, valamint fájdalom nélkül tud emlékezni és beszélni az 
elhunytról.5 
 A felsorolt szakaszolásnak számos változatával találkozhatunk a szak-
irodalmakban, melyek azonban a legtöbb esetben egymással összeegyeztet-
hető fogalomkészlettel rendelkeznek. Így például több pszichológiai szakírás-
ban kiemelt szerepet kap a tagadás jelensége (vagy adott esetben fázisa), 
mely a Pilling-modellben is értelmet nyerhet mint a tudatosulás szakaszának 

 2021/3 - ŐSZ

3 Benczúr Lilla, A gyász lélektana = Kiss Enikő Csilla – Sz. Makó Hajnalka, szerk., Gyász, 
krízis, trauma és a megküzdés lélektana, Pécs, Pannónia Könyvek, 2015, 11–38, 12.
4 Pilling János, A gyász lélektana = Uő. szerk., Gyász, Budapest, Medicina, 2003, 27–54.
5 Benczúr, i.m., 13–15. 
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„előzménye”. Polcz Alain szerint a halál realizálására, az azzal való szembe-
sülésre bármilyen körülmények között lezajló gyász esetén is szükség van, 
mivel a tudattalan sokszor nem fogadja el a szeretett illető eltávozását, így 
hárítás egyik módjaként megjelenik a tagadás. Ennek végletesebb módja a 
teljes tagadás, amikor a gyászoló már a mindennapi élet síkján sem fogadja 
el a veszteséget, így a gyász helyébe lép a valóság elutasítása, mely pszicho-
tikus tünetekhez vezethet.6 Ez nyilvánvalóan ritkábban előforduló jelenség, 
azonban jól mutatja, hogy a gyász valóban komoly és olykor igen megterhelő 
emocionális-tudati folyamat. 
 Verena Kast a keresés–megtalálás–elszakadás fázisait emeli ki, mely 
esetén a keresés a halál elfojtásának olyan módját jelöli, amely során a gyá-
szoló beépíti újonnan formálódó életstruktúrájába mindazt, amit az eltávozott 
az ő számára jelentett.7 A megtalálás tehát ennek a mozzanatnak a betelje-
sedése, melyet a kényszerű elszakadás követ, amikor az érintett egyén már 
képes elfogadni az elválást. Az elszakadás ilyen értelemben tehát jól ösz-
szefűzhető a Polcz Alain-féle szembesülés fogalmával, mely amíg nem való-
sul meg, addig beszélhetünk elfojtásról, tagadásról vagy éppen elutasításról. 
Fontos leszögezni, hogy mindezek természetes, a legtöbb esetben megjelenő 
„érzelmi stratégiák”, melyek csak abban az esetben válnak pszichotikussá, ha 
az egyén nem képes megbirkózni velük, túljutni rajtuk. A gyászmunka közben 
megjelenő düh és bűntudat szintén olyan jelenségek, melyek kiemelt szere-
pet kapnak mind Polcz, mind pedig Kast műveiben. Kast szerint a bűntudat a 
szokásos gyászfolyamatok hozzátartozója, mely érzést nagymértékben hatá-
rozzák meg a két ember kapcsolatában tisztázatlanul maradt dolgok.8 A harag 
szintén minden gyászmunka szerves része, dühöt érez ugyanis a gyászoló, 
amiért elhagyták, amiért bele kell törődnie a veszteségbe és újra kell ren-
deznie életét, amellett, hogy az elhunyt személlyel való kapcsolatát is fel kell 
dolgoznia. Ennek megélése is természetes folyamat, mely elnyomása szintén 
megrekedést és depresszív reakciók lehetőségét idézheti elő.9
 Minden gyászfolyamat esetén elmondható, hogy a gyászoló abban re-
ménykedik, hogy megtalálja az eltávozott személyt, vagy valamilyen módon 
igyekszik eggyé olvadni vele, hogy a veszteséget meg nem történtté tegye. 
Ezt nevezhetjük szimbiotikus eggyéolvadásnak, amelyen szinte minden érin-
tett egyénnek szükségszerűen végig kell haladnia. Az ebben való megrekedés 
azonban újabb veszélyeket rejt magában, mivel a kezdeti védettség érzé-
se gyakran átcsap szomorúságba, emocionális kiégésbe, mely különféle lelki 
problémákhoz, elsősorban pedig depresszióhoz vezethet.10 
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6 Polcz Alaine, Gyászban lenni, Budapest, Pont Kiadó, 2000, 22–26. 
7 Verena Kast, A gyász: egy lelki folyamat stádiumai és esélyei, Budapest, T-Twins Kiadó, 
1995, 72.
8 Uo., 98.
9 Uo., 86. 
10 Uo., 125–128.
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 Ezen kívül több tanulmány tárgyalja azt is, hogy miként megy végbe a 
gyászfolyamat az elhunyt különféle hozzátartozói esetében. A számtalan ezzel 
foglalkozó kutatásból most csak azokra utalok, melyek e tanulmány tárgyához 
szorosabban kapcsolódnak. A gyászmunka nemi különbségeivel kapcsolatban 
is gyakran felvetődik, hogy a nők által megélt gyász sokkal könnyebben vizs-
gálható, mint férfi társaiké, mivel ők részletesebben le tudják írni érzéseiket, 
és kifejezésre juttatni gyászukat. Az újabb kutatások már sokkal mélyebb, 
komplexebb képet adnak a férfiak által megélt gyászról is,11 fontos azonban, 
hogy a lelki folyamat lezajlását befolyásolhatja az illető neme, de az nem 
határozza meg alapvetően.12 Azonban az érzelmek kifejezése és megélése 
kapcsán sokszor inkább a nők viselkedése szokott előkerülni, mely a repre-
zentáció szintjén, a kiemelt filmekben is megfigyelhető lesz majd. Emellett a 
gyermekek által gyakorolt gyászmunka is többször felmerülő téma a szakiro-
dalomban, mivel a gyermekkorban fejlődő pszichére különösen nagy hatása 
lehet egy szeretett személy elvesztésének lelki traumája, és a gyerekek még 
kevésbé vannak tudatában a gyászfeldolgozás folyamatainak.13

 A testvérüket elvesztő gyermekek gyakran „elfelejtett gyászolók”, mi-
vel a megtört szülők számára ilyenkor ők „adhatják meg az élet értelmét”, 
„nekik kell erősnek lenniük”. Így a gyermek háttérbe szorulhat, és az emi-
att kialakuló harag (az elhunyt testvér irányába) bűntudatot szülhet benne, 
melyet nem tud megosztani gyászoló szüleivel. Mivel ilyenkor magukra ma-
radnak kavargó kérdéseikkel és kénytelenek alkalmazkodni a helyzethez, 
ezért megtanulnak színlelni, vagyis elfojtani az érzelmeket. Ennek azonban 
súlyos mentális következményei lehetnek, mivel így a gyermek is megreked-
het az elfojtás időszakában, miközben elveszíti a kapcsolatot saját érzési-
vel és időlegesen szüleivel is.14 Emellett a szüleiket elveszítő fiataloknál is 
ugyanúgy fennáll az elfojtás veszélye, mely esetén fontos szerepe van an-
nak, hogy az életben maradt szülő miként kezeli a halál tényét. A takarga-
tás, a gyász leplezése, illetve az összetört, de mosolygó szülő ambivalens 
látványa az érzelmek hasonló elfedésére ösztönözheti a gyereket. Fontos 
tehát az egészséges keretek között történő, gyermekkel megosztott gyász, 
mely lehetővé teszi az érzelmek szabadabb áramlását.15 Az egyéni és a csa-
ládi kapcsolatok fennmaradása és átalakulása tehát szorosan összekapcso-
lódik a lelki trauma kezelésének és a gyászfolyamat megélésének módjaival. 
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11  Lauren J. Breen, Regina Szylit, Catriona Macpherson, Irene Murphy, Janice Winchester 
Nadeau, Daniela Reis e Silva, Debra L. Wiegand, Invitation to Grief in the Family Context. 
Death Stud 43 (2019) 3., 173–182, 175.
12 Kenneth J. Doka, Terry L. Martin, Grieving Beyond Gender – Understanding the Ways 
Men and Women Mourn, New York, Routledge, 2010, 4. 
13 Polcz, i.m., 10.
14 Hosszú Dalma, Lénárd Kata, Gyermeküket elveszített családok gyásza. Egy lehetőség a 
poszttraumás növekedésre = Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka, szerk., Gyász, krízis, trauma 
és a megküzdés lélektana, Pécs, Pannónia Könyvek, 2015, 58–77, 61–62.
15 Polcz, i.m., 64.
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 Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy a gyász időtartama, módozatai és a 
gyászmunka „sikeressége” is azoknak a konfliktusoknak a természetétől függ, 
amelyek a hozzátartozók és az elhunyt között fennálltak.16 A gyászfolyamat 
egységes motívumai mellett így mindig fontos tudatosítani az egyéni mintá-
zatok jelentőségét is. A fentiekben összegyűjtött jellemzők közel sem adnak 
teljes képet a gyász összetett lelki folyamatáról, azonban bizonyos hívószavak 
mentén már megágyaznak a filmen való reprezentáció bizonyos visszatérő 
csomópontjainak.

A	kortárs	„pszichologizáló	horrorfilm”	és	nemzetközi	irányvonalai	 

Mint a legtöbb műfaj, úgy a horror is egy igen dinamikusan változó zsáner, 
mely nemcsak egy-egy korszak domináns filmtrendjeinek a lekövetésére és 
integrálására bizonyult alkalmasnak, de arra is, hogy aktuális társadalmi-kul-
turális jelenségekre rezonáljon. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a horror tovább-
ra is töretlen sikernek örvend a mozirajongók körében, emellett a sorozatok 
terén is egyre nagyobb hatást fejt ki.17 Amennyiben pedig a nemzetközi filmes 
skálát vizsgáljuk, feltűnhet, hogy a horror zsánere több esetben igen jelentős 
szerepet tölt be a különböző filmkultúrákban, egy-egy alműfajt vagy filmes 
trendet létrehozva vagy megerősítve.18 Ezen felül az ezredforduló után több 
európai nemzetnél is kiemelt szerepet kezd kapni a műfaj (spanyolok, svédek, 
britek), valamint szintén a 2000-es évektől berobbannak a japán és koreai 
horrorok [A harag (Ju-on, 2002, Takashi Shimizu)] illetve sikeres és vissz-
hangot kiváltó filmekkel rukkolnak elő például a mexikóiak [Ördöggerinc (El 
espinazo del diablo, 2001, Guillermo del Toro)], az irániak [Csadoros vérszívó 
(A Girl Walks Home Alone at Night, 2014, Ana Lily Amirpour)] és az ausztrálok 
[Wolf Creek 1-2 (Greg McLean, 2005–2013)] is.
 Király Jenő a „fekete fantasztikum világaként” hivatkozik a horror mű-
fajára, melyben idegen és lehetetlennek hitt elképzelések, kapcsolatok kere-
kednek felül az ember valóság-konstrukcióján. Ambivalens módon azonban a 
fenyegető elképzelések iránt él egyfajta vonzalom az emberben, amennyiben 
azokat a fantázia, mese termékeként tudja felfogni.19 Noël Carroll, amerikai 
filozófus szerint a horror műfaja alapjaiban kötődik a zsáner nevét adó sajá-
tos affektushoz, azaz a rémülethez, borzongáshoz,20 így a film közben átélt 
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16 Kast, i.m., 68.
17 A horror-sorozatok népszerűségét mutatja például a The Walking Dead (2010–), az Ame-
rikai Horror Story (American Horror Story, 2011–), A Hill-ház szelleme (The Haunting of Hill 
House, 2018) vagy A kívülálló (The Outsider, 2020–) c. sorozatok sikere is. 
18 Ennek egyik legkiemelkedőbb példája a franciáknál a kilencvenes évek végén megjelent, 
„új extremizmusként” is megnevezett filmes áramlat, mely brutális, szubverzív jellegével 
nagy hatást gyakorolt az európai szerzői és műfaji (horror)filmes szcénára egyaránt.
19 Király Jenő, A film szimbolikája. A fantasztikus film formái. II/1., Kaposvár, Budapest, 
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék, 2010, 5.
20 Noël Carroll, The Philosophy of Horror, New York, Routledge, 1990, 14.
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nézői érzelmek kiemelt jelentőséget kapnak a műfaj vizsgálatakor. A horror-
film elsődleges célja ugyanis az, hogy előtérbe hozzon olyan öntudatlan félel-
meket, kényszereket, vágyakat és archetipikus képeket, amelyek mélyen el 
vannak temetve az egyéni vagy kollektív tudatalattinkba. A horrorfilm-nézés-
sel egyúttal lehetőséget kapunk a hétköznapi világunkkal kapcsolatos nega-
tív érzéseink és aggodalmaink száműzésére és magunk mögött hagyására.21 
Ezen felül a nézői reakciót vizsgálva Carroll kiemeli, hogy a horror esetén a 
közönség – még ha nem is feltétlen szimmetrikus módon – de „letükrözi” a 
pozitív karakterek bizonyos érzelmi állapotait, mely a műfaj kulcsfontosságú 
tényezője.22 Így annak ellenére is, hogy – a karakterekkel ellentétben – nem 
hiszünk a fenyegető gonosz létezésében, osztozunk a szereplők félelmében és 
viszolygásában, nyomon követve és kiértékelve az ő érzéseiket.23

 A horror műfaját emellett számos narratív elem is meghatározhatja, me-
lyek közül kiemelkedik – a legtöbb film esetén valamilyen formában jelen 
lévő – szörny vagy rém alakja, mely azonban csak azáltal nyeri el műfajképző 
szerepét, hogy a konfrontálódó személyek abnormálisnak és a természetes 
rend megbontójának fogják fel azt.24 Így kialakul a karakterekben az idegen 
entitástól való félelem, rettegés, mely általában a néző viszonyulását is meg-
határozza. A rém azonban a legkülönfélébb módokon jelenhet meg a horror-
filmekben. Lehet egyszerű, hétköznapi személy, aki a karakterek életére tör, 
ugyanakkor nem is minden esetben tűnik fel konkrét, fizikailag meghatároz-
ható alakként, sokszor inkább csak a szereplők pszichéjét fenyegető jelenség-
ként mutatkozik meg. A tudati folyamatokat vagy pszichológiai jelenségeket 
tematizáló horrorfilmek esetén például a rém vagy megfélemlítő erő rendkívül 
sokszínű és izgalmas módokon reprezentálódik, melyet a későbbi filmpéldák 
is alá tudnak támasztani. 
 A műfaj tipológiáját tekintve sok kritikus tesz különbséget a „természet-
feletti” és a „pszichológiai horror” között, melyben az első típus a fizikai törvé-
nyek felfüggesztését célzó, az ezt megtestesítő szörnyeket vagy kísérteteket 
beemelő filmeket jelöli. A pszichológiai horror ezzel szemben inkább – még ha 
nem is valószínű – de természethű fenyegetéseket és szcenáriókat alkalmaz, 
ide sorolható például Alfred Hitchcock klasszikusa, a Psycho (1960).25 Ugyan-
akkor a pszichológiai horrorokban is előfordul, hogy a képen látott történések 
nem felelnek meg a valóságnak, ilyenkor sok esetben a szereplő(k) elméjének 
kivetüléseit láthatjuk, mely többnyire a lelki (pszichotikus) folyamatok ábrázo-
lására szolgál. 
 A műfaj tehát nagy érdeklődést mutat a pszichés problémák, traumák 
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21 Michelle Park, The Aesthetics and Psychology Behind Horror Films, BA szakdolgozat kéz-
irat, New York, Long Island University, 2018, 3. A szerző ezen gondolata a horrorról való 
freudi pszichoanalitikus elképzelés lényegét foglalja össze.  
22 Carroll, The Philosophy of Horror, 18.
23 Uo., 53.
24 Uo., 16.
25 Mathias Clasen, Why Horror Seduces, New York, Oxford University Press, 2017, 4. 
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ábrázolására, melyek nem is feltétlen az említett pszichológiai horror 
valósághűbb keretei között tematizálódnak.26 Viszont az ide sorolható horror-
filmek pszichologizáló jellege mindenképp hangsúlyos, így a pszichés-érzelmi 
gondok gyakran valamiféle fenyegető erő képében manifesztálódnak, melyet 
le kell küzdenie a főszereplőnek ahhoz, hogy folytatni tudja életét. A „pszicho-
logizáló horrorhoz” sorolom így például az Árnykép (Shutter, 2004, Banjong 
Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom) a Júlia szemei (Los ojos de Julia, 2010, 
Guillem Morales), a Széttörve (Split, 2016, M. Night Shyamalan), A láthatat-
lan ember (The Invisible Man, 2020, Leigh Whannell) vagy a Kinek a háza? 
(His House, 2020, Remi Weekes) c. filmeket. Mathias Clasen szerint a leg-
hatásosabb horror-rémek ősi veszélyeket, fenyegetéseket tükröznek vissza, 
felhasználva az emberiségben kialakult „közös” félelmeket. Ezek a félelmek 
természetesen lehetnek egyedibb jellegűek is, azonban a horror-készítők arra 
törekednek, hogy minél univerzálisabb és gyakoribb iszonyokat mutassanak 
be, a lehető legtöbb nézőt megcélozva.27 Ebbe az elképzelésbe pedig tökéle-
tesen illeszkedik a halált tematizáló filmek sora, mivel azok egy olyan érzést 
ragadnak meg – vagyis magát a veszteséget és gyászt – melyek az emberi 
életben elkerülhetetlen félelemként vannak jelen. Így a megerősödő és egyre 
inkább előtérbe kerülő „pszichologizáló horrorok” valójában az egyén – és oly-
kor az emberi társadalom – lelki történéseinek tükröződéseiként is felfogha-
tók, és mint olyan, nagyon fontos szerepet tölt be a kortárs (film)kultúrában. 
 Nem elhanyagolható a műfajiság-szerzőiség kérdése sem, melyek a 
kortárs horrorfilm esetén is lényeges tényezők. Sok esetben tapasztalhat-
juk ugyanis a műfaji film határainak felbomlását, amikor az adott alkotás 
erősebben kötődik a szerzői vagy művészfilmes hagyományokhoz. Az ilyen 
jellegű műveket szemlélve el lehet ismerni, hogy a szerzői filmnyelv és az 
erős műfaji jegyeket felvonultató horror zsánere valóban ötvözhetőek, erre 
pedig már korábban is láttunk precedenst, például a Ragyogás (The Shining, 
1980) című Stanley Kubrick-film esetén. Az elmúlt évekből is több olyan al-
kotást találhatunk, ahol a filmnyelv különlegessége a szerzőibb művek közé 
sorolja az adott filmet, ilyennek tekinthető az Anyám! (Mother!, 2017, Darren 
Aronofsky), az Eksztázis (Climax, 2018, Gaspar Noé), a Sóhajok (Suspiria, 
2018, Luca Guadagnino) vagy A világítótorony (The Lighthouse, 2019, Robert 
Eggers). Ezek a művek tehát gyakran megkérdőjelezik a műfaj (és műfajfilm) 
határait, miközben annak elemeit sokszor igen egyedi módon építik be a film 
sajátos világába. 
 Mindezek mellett fontos a kortárs horror nemzetközi filmkultúrában való 
szerepét is megvizsgálni. A horror műfaja tehát egyre több nemzet filmjeiben 
kap kiemelt szerepet, sokszor az adott (film)kultúra sajátos elemeit is beépítve. 

Varga Bence: Gyászfeldolgozás...

26 A később vizsgált Két nővér esetén a természetfeletti kísértetek jelenléte vagy A 
Babadookban megjelenő rém ugyanis mindenképpen a valóságtól való elrugaszkodásra ad 
példát, azonban ezekben a filmekben nagyon erős a pszichologizáló hajlam. 
27 Clasen, Why Horror Seduces, 35. 
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Erre jó példaként szolgál az Under the Shadow (Babak Anvari, 2016) című irá-
ni film, melyben egyrészt a háborús közeg megjelenésével az ország politikai-
társadalmi viszonyai tematizálódnak, másrészt a Dzsinn szerepeltetésével az 
iráni népi hiedelmek alakja lép elő szimbolikus megszálló erővé. Ezen felül a 
filmnyelvi megoldások minimalizmusa illetve a rétegzett motívumrendszer is 
illeszkedik az iráni film hagyományaiba. Ugyanakkor mégis sok esetben nehéz 
dolgunk akad, ha egy adott filmkultúra jellemzőit akarjuk vizsgálni a horror 
műfaján keresztül, mivel a jelenkori filmgyártás közegében rengeteg a ván-
dorló, egymástól átvett és beépített narratív és filmnyelvi elem. Így a kortárs 
horrorfilm – nyomatékosítva a műfaj globális jelenlétét – transzkulturális jelen-
ség, mely jól szemlélteti a különféle nemzeti és identitásbeli formák egymás-
ra hatásait és keresztkapcsolatait.28 Ennek legnyilvánvalóbb megnyilvánulási 
formái az idegennyelvű filmek amerikai horror-remake-jei, melyek gyakran 
egyedi változtatás nélkül ültetik át az eredeti művet az amerikai közegbe [pl. 
[Rec] (Jaume Balagueró – Paco Plaza, 2007) – Karantén (Quarantine, 2008, 
John Erick Dowdle)]. A transzkulturalitás ennél kevésbé transzparens meg-
nyilvánulása a cselekményelemek, alműfajok vagy motívumok áramlásában 
figyelhető meg, mely igen összetett kapcsolatrendszert rajzol ki a kortárs 
horrorfilmek vizsgálatakor. Ezáltal a horror pszichologizáló tendenciája is ér-
telmezhető egyfajta kultúrák közötti (interkulturális) de még inkább kultúrá-
kon átívelő (azaz transzkulturális) vonulatként, melyben a gyász folyamata 
kiemelt jelenléttel bír.

A	 gyermekkori	 trauma	 és	 pszichózis	 narratív	 megjelenítése	 a	
Két nővér	című	filmben

A Két nővér (Janghwa, Hongryeon) egy 2003-ban készült dél-koreai horror-
film, melyet a Kim Jee-woon rendezett, és amely egyike volt az első amerikai 
mozikba került koreai horroroknak. A film cselekményét – mely során egy 
lány testvérpár, Su-mi és Su-yeon térnek haza egy elmegyógyintézetből ap-
jukhoz és mostohaanyjukhoz régi házukba – egy koreai népmese, a Janghwa 
Hongryeon jeon ihlette, melyet több koreai film is feldolgozott már korábban, 
és amelynek jelen esetben egy olyan korszerű változatát kapjuk, mely külö-
nös hangsúlyt fektet a modern gótikus elemekre.29 
 A Két nővér nagyon erősen kötődik a kortárs horrorfilm pszichologi-
záló tendenciáihoz, ugyanis a film cselekménye valójában szinte végig egy 
flashback-ként funkcionál, melyben kibontásra kerül a főszereplő, Su-mi prob-
lémás pszichés állapota. A film ezáltal gyakorlatilag a lány pszichotikus meg-
küzdési folyamatát ábrázolja egy sajátos, elsőre talán nehezen is megfejthető
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28 Conrich, Introduction, 1. 
29 Coralline Dupuy, ‘Why don’t you remember? Are you crazy?’ Korean Gothic and psychosis 
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narratíván keresztül. A bevezetés után elsősorban a testvérek és a mosto-
haanya közti interakciókat láthatunk, melyek árnyalják a köztük lévő feszült-
ségekkel teli kapcsolatot. Az ekkor már furcsának ható viszonyokat tetézi a 
lányokkal elköltött első vacsorajelenet is, amikor az apa gyógyszereket helyez 
a mostohaanya elé. A rejtélyes, sőt már-már zavaros történések után ter-
mészetfeletti események is elkezdik fenyegetni a két lányt, behozva az ázsiai 
kísértethorror egy-két szokásosnak mondható hatáselemét (pl. ajtón benyú-
ló ujjak, rémálomképek). A film kimenetelét nézve hangsúlyos momentumát 
adja a narratívának, amikor Su-mi először beszél négyszemközt édesapjával, 
ugyanis ekkor próbálja az apa először szembesíteni lányát azzal, hogy az 
„nem bírja elfogadni a helyzetet”. A néző számára ugyanakkor csak az emb-
lematikus szekrénybe-bezárós jelenet után derül fény az igazságra, amikor 
az apa már nyíltan közli Su-mi-val, hogy a húga halott. Ez adja a cselekmény 
első fontos fordulópontját, amikor a néző számára világossá válik, hogy az 
azelőtt furcsán passzívnak mutatkozó Su-yeon valójában csak a főszereplő 
szemével látott mentális kivetülés. Ezt követi a mostohaanya és a lány között 
lezajló „összecsapás”, melynek végén – újabb narratív csavart alkalmazva – 
megjelenik az apa és a valódi mostohaanya. Ekkor kiderül, hogy addig a mos-
tohaanyát is csak képzelte a főszereplő, megtestesítve az általa gyűlölt, a csa-
ládnak csak ártani akaró személyt. A filmvégi flashback-ekből végül világossá 
válik, hogy milyen konkrét tragédiák övezik a család történetét – nevezetesen 
az édesanya öngyilkossága és húga, Su-yeon véletlen halála. Ezáltal a fősze-
replő, Su-mi kettős tragédiával kell hogy megbirkózzon az anyja és húga el-
vesztése miatt, valamint ezt nehezíti a tragédiával összefonódó mostohaanya 
személyének gyűlölete és bűnbakká formálása. Így a film a lány traumákkal 
és gyásszal terhelt elméjét mutatja be, mely magyarázatot ad a töredezett és 
néhol zavaros narratíva alkalmazására. 
 A főszereplő végeredményben édesanyja és húga megrázó halálával 
kettős veszteséget igyekszik feldolgozni a film cselekménye során, mely lel-
ki folyamat ábrázolása a gyász-jelenség tipikus fogalmaival jól magyarázha-
tó. A Pilling-féle modell gyász-fázisai szerint Su-mi a sokk szakaszában lehet 
megrekedve a cselekmény során, amikor jellemzően a kezdeti bénultság, ki-
üresedés illetve a heves érzelemkitörések fixálódnak. Ezt azonban bonyolítja 
az a tény, hogy Su-mi ugyan már választott egy megküzdési stratégiát és 
„továbblépett”, azonban ez a módszer nem a valóság referenciáin alapul, így 
a megoldás számára mégiscsak az, hogy az egyik veszteséget tagadva, leg-
alább húga halálát semmissé teszi önmaga számára. Ez pedig – ahogyan az a 
sokk-fázisnál előfordulhat – disszociatív tüneteket produkál, így Su-yeon és a 
mostohaanya is hallucinációk formájában mutatkoznak csak meg a lány fejé-
ben. Emellett jellemző a hirtelen indulatok megjelenése is Su-mi-nál, melyet 
kezdetben azonban a néző is csak az anya halála miatti feldolgozási folyamat-
ként könyvel el, holott azok egy összetettebb gyászfolyamat részét képezik.

Varga Bence: Gyászfeldolgozás...
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Ezek tehát mind olyan tünetek, amelyek a tudatosulás fázisa előtt jelennek 
meg a gyászolónál, így valójában a szembesülés és elszakadás hárítását látjuk 
végig a lány esetében, akinek képzelgései értelmezhetők a Polcz által teljes 
tagadásként megnevezett jelenség látványos megnyilvánulásaként. A teljes 
tagadás ugyanis itt abban nyilvánul meg, hogy a főszereplő lány a mindennapi 
élet szintjén se képes feldolgozni a halál tényét, valóban pszichotikus tünete-
ket produkálva. A legfőbb ilyen tünet az eltávozott testvér odaképzelése, mely 
kialakulhat a szimbiotikus eggyéolvadásban való megrekedés miatt, mint an-
nak egy végletes megnyilvánulása. Így Su-mi olyannyira próbálja eltávozott 
húga emlékét fenntartani, hogy valóban eggyé válik vele, vagyis ténylegesen 
benne él tovább Su-yeon alakja, mint egy elme által konstruált de számára 
igenis létező személy. Ezáltal azt is megfigyelhetjük, hogy a film nagy részé-
ben a két lány szorosan együtt mozog, valamint, hogy Su-mi számára a húga 
az egyedüli vígaszt adó egyén, akinek féltése és védelmezése szolgál a főhős 
egyetlen érzékelhető céljául. Ahogyan azt még dolgozatom elején említettem, 
a testvéreiket elvesztő fiatalok gyászmunkájakor sokszor előkerül a harag – 
gyakran az elhunyt testvér irányába – és az emiatt kialakuló bűntudat is, me-
lyek a Két nővér esetén érdekes módon reprezentálódnak. 
 A harag ugyanis itt a mostohaanya karakterének irányába erősödik fel, 
mely a film narratíváját tekintve legalább olyan hangsúlyosan mutatkozik 
meg, mint a gyász-trauma tematizálása. Természetesen azonban ezek a fo-
lyamatok és érzések szorosan összefonódnak Su-mi tudatában, így pedig a 
film narratívájában is.  A mostohaanya elképzelt karaktere tehát a lány iránta 
érzett dühének és hibáztatásának kivetülése által konstruálódik meg, ez ma-
gyarázza a nő néhol már túlzó kegyetlenségét és agresszióját. Ugyanakkor 
azt is érdekes megfigyelni, hogy Su-mi gyakorlatilag azonosul, eggyé válik a 
nő személyével bizonyos pontokon (például az ominózus vacsorajelenetnél), 
mely tovább árnyalja a lány mostohaanyjához való hozzáállását. Az, hogy 
„átveszi a helyét”, egyrészt jelentheti a főszereplő család feletti kényszeres 
kontrollra való igényét, valamint az apához való közeledését, vagyis a szere-
tet vágyát is. Ezen a logikán továbbhaladva pedig a nővel folytatott harc va-
lójában Su-mi belső vívódása, önmarcangolása, mely értékelhető a bűntudat 
megjelenéseként is. Bűntudata lehet a lánynak, mivel nem volt ott, amikor az 
anyja öngyilkos lett, vagy amikor a húga a szekrény alatt fuldokolt, ellenben 
ekkor keveredett vitába a későbbi mostohaanyával, mely által az ő elméjében 
a bűnös alakja egyértelműen összeforrott a nővel. A mostohaanya hibáztatá-
sa a Su-yeon megbüntetését bemutató jelenetből is világosan látszik, amikor 
a Su-mi által elképzelt nő bezárja a szintén elképzelt fiatalabbik lánytestvért a 
szekrénybe – pont oda, ahol az anya és gyakorlatilag a főhős húga is meghalt.  
 A bűntudat és a harag érzése azonban szorosan kapcsolódik a film hor-
ror-műfaját erősítő elemeihez is, azaz megához a kísértet megjelenéséhez. 
A házhoz erősen kötődő szellem toposza a Két nővér esetében is jelen van, 

 2021/3 - ŐSZ

 
67  



melynek szerepe azonban nem egyértelmű a film valóságát tekintve. Egy-
felől a szellem a realitás szintjén is valóban fenyegető erőként jelenik meg. 
Ez a „két” lánynál való feltűnés során még nem jelenthető ki, azonban a va-
csoránál összeeső rokon általi észlelés, valamint a film végén a valódi mos-
tohaanyának is megjelenő kísértet már arra ad bizonyítékot, hogy a házban 
ténylegesen természetfeletti erők munkálkodnak. Ez a természetfeletti erő 
pedig értelmezhető – az ázsiai horrorok gyakran visszatérő elemeként – a 
halott anya vagy Su-yeon haragos, bosszúálló kísérteteként, mely azonban 
nem válik egyértelművé a film lezárása után sem. Emellett a szellem jelenléte 
a mostohaanya számára egyfajta bűntudat-projekcióként is felfogható. Így a 
haldokló Su-yeont magára hagyó nő valójában nem tud már jó lelkiismeret-
tel visszatérni a tragikus eseményeknek helyt adó házba, szó szerint kísérti 
ugyanis a cserbenhagyott(ak) szelleme. 
 Ezáltal már jól látható, hogy a Két nővér miként kapcsolódik a pszicho-
lógiai jelenségek filmen való ábrázolásához, melyet az alkotás a főszereplő 
trauma-feldolgozási folyamatának egyes szám első személyű elbeszélésével 
visz véghez. Így a narratíva összetettsége igazodik a gyászfeldolgozás folya-
matának komplexitásához, melyet egyébként valóban meghatároznak a gyá-
szoló és az elhunyt közt fennálló viszonyok és tisztázatlan történések. Ezek a 
rendezetlen traumák okozzák ugyanis a főhős elméjének megbomlását, mely 
a pszichologizáló horror vonulatába helyezi a filmet. Fontos kiemelni még, 
hogy a Két nővér cselekményének nagy része három női szereplő között zaj-
lik, mely azért sem véletlen, mivel – ahogyan azt már a gyász tárgyalásánál 
is említettem – a veszteség nők általi megélése gyakrabban tárgyalt téma-
ként jelenik meg. Így az érzelmek és pszichés folyamatok összetettsége jól 
reprezentálódik az elemzett filmben, melyben a női szereplők már nem csak 
a fenyegető erő áldozataként jelennek meg, hanem nagyon is gondolkodó és 
összetett karakterekként. 
 Összességében tehát elmondható, hogy Jee-woon filmje egy pszicho-
lógiailag pontos illusztrációját adja a fiatal lány gyászfolyamat első fázisai-
ban való megrekedésének.30 A Két nővér tehát a trauma-feldolgozás érdekes 
narratívába-ültetése által nagyon erősen kapcsolódik – a koreai (horror)film 
gyökerei mellett – a később kibontakozó, gyászt feldolgozó horrorok nemzet-
közi sorába, melyre ráerősít az a tény is, hogy a filmből amerikai feldolgozás 
is készült 2009-ben Hívatlan vendég (The Uninvited, Charles Guard – Thomas 
Guard) címmel.  

Varga Bence: Gyászfeldolgozás...
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Traumatikus	bűntudat	–	az	anya	alakja	mint	projekciós	eszköz	a	Jó 
éjt, anyu!	című	filmben

A pszichológiai vonulattal rendelkező horror a kortárs európai filmkultúrában 
is fontos szerepet tölt be, ennek meghatározó példáját adja az osztrák Jó éjt, 
anyu! (Ich seh, Ich seh) című film, melyet Severin Fiala és Veronika Franz ír-
tak és rendeztek 2014-ben, és amely Ausztriában kifejezetten nagy sikernek 
örvendett. A Jó éjt, anyu! több ponton is kapcsolódik a fentebb elemzett Két 
nővérhez, elég ha csak a film történetének alapjait említjük. Az osztrák film 
is egy testvérpárról szól, ezesetben két fiúról, Eliasról és Lukasról, akik a cse-
lekmény során feltűnően problémás viszonyban állnak édesanyjukkal, miután 
az egy plasztikai műtétet követően kötésekkel a fején, megváltozva tér haza. 
A fiúk neheztelnek rá, melynek alapja kezdetben a nő velük való rideg, ke-
gyetlen viselkedése, mely odáig vezet, hogy a két gyermek megkérdőjelezi, 
valóban az anyjuk tért-e vissza. A film cselekményének hátterében – a Két 
nővérhez hasonlóan – családi tragédiák sora lapul, melynek narratív kifejtése, 
magyarázata itt azonban kevésbé hangsúlyos, számtalan bizonytalan pontot 
hagyva maga után.
 A Jó éjt, anyu! már a sejtelmesen felépített, zavarbaejtő nyitójeleneté-
vel érzékelteti, hogy jelen esetben egy kevésbé konvencionális eszközöket 
alkalmazó horrorfilmet fogunk látni. A kevés dialógus és a lassan hömpölygő 
történések mellett a hangulatteremtés nagyon erős eszköze lesz a filmnek, 
melyben kiemelt szerepet kapnak a külső természet és a házbelső precízen 
megkomponált, steril képei is, illetve a néha feltűnő diszkrét, visszhangszerű 
zenei aláfestések. Azonban Fiala és Franz sajátos fogalmazásmódja mellett 
kirajzolható a filmből egy olyan nehezebben megfejthető narratíva, melyben a 
trauma és gyász központi jelentőségűek. Ezt a sejtelmes képi utalásrendszer 
is megerősíti, így például a víz (és vízbefulladás), a tűz (és felégetés), valamint 
a háziállatként tartott csótányok vizuális motívumai szervesen összefonódnak 
a film cselekményelemeivel.
 Már a film kezdetekor furcsán hat, hogy az anya csak az egyik gyerekkel 
törődik, Eliassal kerül csupán interakcióba, az ő megszólalásaira reagál (arra 
sem kedvesen), így érzékelhető, hogy valamiféle családi probléma lehet a 
háttérben. A film ezáltal gyakorlatilag már a kezdetektől fogva lerombolja az 
idilli család képét, melyben a fiait egyedül nevelő anya láthatóan kegyetlenül 
és önzőn viselkedik gyermekeivel. A nő pihenést színlel, amikor fiai keresik, 
és teljesen kikel magából, amikor egy öngyújtót talál Elias ágyában, fizikai 
erőszakot is alkalmazva a gyereken. Így a Jó éjt, anyu! első felében az anya 
karaktere jelenik meg a horrorban jelen lévő „rém-alakként”, aki a klasszi-
kus szerető és védő funkció helyett éppen, hogy fenyegető erőként lép fel a 
gyermekei (és ezáltal a nézők) szemében. Ennek példájául szolgál az a tipi-
kusan horrorfilmbe illő jelenet, amikor éjszaka a fürdőszobában Elias meglesi 
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az arcát kenegető édesanyját, mire az vérben úszó szemekkel pillant gyerme-
kére a tükörben. Emellett a gyermekek anyjuktól való félelme itt is előtűnik a 
műfajban gyakran használatos rémálom-képek formájában, melyek az iránta 
érzett növekvő iszonyt érzékeltetik. Ennek köszönhetően az ikerpár egyre biz-
tosabb kezd lenni benne, hogy – mivel igazi anyjuk nem így viselkedne velük 
– valójában egy imposztor vette át annak helyét. Ez a teória akkor sem dől 
meg, amikor az anya már kötések nélkül, az „új arcával” mutatkozik meg fiai 
előtt, felajánlva, hogy legyenek újra barátok. 
 Az ezt követő szökésjelenet után fontos fordulópontja következik a film-
nek, amikor az anyát először látjuk igazán összeomlani, és amikor a karakter 
kezdetben fenyegető szerepe teljes mértékben átfordul az áldozatéba. Ekkor 
az ikerpár válik elkövetővé, akik anyjukat lekötözve különféle brutális módo-
kon kezdik kínozni, hogy megtudják, hol van a valódi anyjuk. Ezen a ponton 
a néző már egyre inkább érzékeli, hogy valamiféle súlyos tragédia övezheti a 
szereplők életét, melyre utalnak a falról levett családi képek (vagyis az apa 
nyomának eltüntetése), a háttérben hallatszó telefonbeszélgetés az egyik fiú 
állapotáról, valamint a papnak kifakadó nő beszédében elhangzó „baleset” 
szó is. Ezáltal a végső csavar is egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, így a film 
második felétől fogva a néző egyre inkább osztozik az anya aggodalmában, 
megkérdőjelezve a fiúk identitását, sőt létezését is.31 Így az anya valódi sze-
mélyének kérdéséről áttevődik a hangsúly a gyermek(ek) pszichotikus álla-
potára, mely a film fináléjában fog végső magyarázatot kapni. Ekkor derül 
ugyanis ki egyértelműen az anya szavaiból, hogy valójában Lukas már nem 
él, de a tehetetlen nő az életéért cserébe újra hajlandó belemenni a játékba 
és élőként kezelni halott fiát. A próbálkozás azonban nem sikerül, ugyanis az 
anya – Eliassal ellentétben – továbbra sem látja a másik fiát, így végül a gyer-
mek felgyújtja imposztornak hitt anyját és az egész házat. 
 A végső fordulat tehát sok kérdésre választ ad, azonban ez nem kap ak-
kora narratív-magyarázó szerepet, mint például a Két nővér esetében. Nem 
derül ki egyértelműen például a baleset ideje és körülményei, a szülők szerepe, 
az apa holléte vagy az anya arcműtétének oka. Ugyanakkor a központi trauma 
jelenléte bőven elég ahhoz, hogy a karakterek viselkedését magyarázza, mely 
a jelenlegi film valódi fókuszát adja. A trauma valószínűsíthetően tehát Lukas 
vízbefulladása, melyet a közös játék során Elias nem tudott megakadályozni 
– erre a tragédiára látunk utalást a film nyitó képsoraival. Ezáltal Elias számá-
ra a testvére halála feldolgozhatatlan lesz, így – a Két nővér főszereplőjéhez 
hasonlóan – ő is a képzelet világába menekül, megteremtve maga mellett 
a halott testvére látomását. Ez magyarázatot ad arra, miért csak Lukassal 
kerül interakcióba az anya, és miért említi meg egy telefonbeszélgetésben,
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31 Lies Lanckman, “I See, I See…”: Goodnight Mommy as Austrian Gothic = Tamar 
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hogy „nem játszom tovább…el kell fogadnia végre”. Elias tehát szintén a gyász 
kezdeti fázisában rekedt meg, tagadja ikertestvére halálát, így számára a 
hétköznapi valóság szintjén is él Lukas, itt tehát az ikertestvérség révén a 
szimbiotikus eggyéolvadás jelensége még erősebben megjelenik. A film több-
ször is játszik az ikerpár látványával, akik a néző szemében is nagyon nehe-
zen különböztethetők meg, szinte egymással is eggyé olvadnak, ahogyan kö-
zös döntéseiket hozzák. Elias így beolvasztja a saját személyiségébe Lukast, 
aki egyre inkább a tetteit megerősítő és irányító személyként kezd működni. 
Eleinte Elias számára testvére az anya által elnyomott fél, akiért ki kell állni 
(hasonlóan Su-mi és Su-yeon kapcsolatához), azonban idővel Lukas lesz a 
felbújtó, az anya ellen elkövetett szörnyű tettekre sarkalló, rendületlen hang. 
Ahogyan tehát Lukas teret nyer Elias döntésiben, úgy uralkodik el a gyerme-
ken a pszichózis, mely a horrorban ismeretes fenyegető erővé formálja a fiút. 
Elias elméjében mindezen tettek célja pedig a valóság következetességének 
visszaállítása, vagyis a gyermekek által ismert anya visszaszerzése.32 Előfor-
dul azonban, hogy Elias maga is vitába keveredik bűnre ösztönző felével (pél-
dául anyja kínzásakor), mely a gyermekben dúló bizonytalanság és vívódás 
megnyilvánulásaként értelemezhető, árnyalva a fiú lelkivilágát. 
 Amennyiben azonban egy kulcsfogalmat kellene keresnünk Elias visel-
kedéséhez és állapotához, akkor minden bizonnyal a gyászmunkában előke-
rülő túlélők bűntudatának fogalma lenne az. A fináléban el is hangzik az anya 
szájából, hogy „nem a te hibád, hogy Lukas meghalt”, tehát igenis van oka 
a gyermeknek úgy gondolni, hogy az ő hibája a baleset, mely önhibáztatás 
központi tényezője lesz a trauma feldolgozhatatlanságának. Ennek hárításá-
ra pedig a halott testvér már említett életben tartása mellett az anya azo-
nosságának megkérdőjelezése lesz a reakció Elias számára. Így a gyermeki 
bűntudat az anya iránti haragban is megnyilvánul, pontosabban abban, hogy 
a valóban összetört és rossz szülőként viselkedő nőben Elias nem hajlandó 
felismerni az anyját. Ennek alapját adja ugyan az éppen ekkor megvalósuló 
plasztikai beavatkozás, azonban elmondható, hogy a fiú ¬– anya személyét 
illető – szkepszise valójában egy sajátos gyászfolyamat része. Következés-
képp a film felszínén megjelenő, Eliast foglalkoztató „imposztor-kérdés” értel-
mezhető a saját traumáról való figyelem eltereléseként, valamint az anyába 
projektált zavarodott kétségek pszichotikus megnyilvánulásaként. Elias nem 
tud mit kezdeni testvére halálával (illetve apja hiányával), és ezt a zavart 
ülteti át édesanyja megváltozott viselkedésére, megrekedve a gyászfolya-
mat teljes tagadásában. A film lezárása nem ad választ arra egyértelműen, 
hogy Elias túléli-e a tüzet, azonban a zárójelenetben egyesülő álidilli család 
képe vagy a túlvilágon, vagy az Elias tudatában való „találkozás” fejezheti ki. 

 2021/3 - ŐSZ

32 Dabney Tyler Waring, Goodnight Mommy: Radical Loss and Desperate Measures, Film 
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Mindkét esetben megoldatlan marad a gyászmunka, tehát keserű konklúzió-
ként azt kapjuk, hogy a gyermek súlyos személyiségtorzuláson ment keresz-
tül, és nem tudott végül túllépni a tagadás fázisán.
 Érdekes ezen felül az anya karakterének viselkedését is tanulmányozni, 
akire ugyancsak feltűnően hatnak a családi tragédiák. A nő szintén gyászol, 
azonban ő ezt a realitás talaján teszi, elfogadva fia halálának tényét, belépve 
a Kast féle elszakadás fázisába. A Pilling-modell szerint a karakter valahol a 
tudatosulás és az átdolgozás stádiumai között lehet, amikor a gyászoló már a 
racionális elfogadás felé tart, de még heves érzelmek jelenhetnek meg nála 
(pl. harag, szorongás). Az anyánál kitörő érzelmi hullámok a gyereknevelés-
ben is feltűnnek, ez adhat magyarázatot a film első felében domináló – fiára 
kivetített – verbális és fizikai erőszak megjelenésére. Az igazi összeomlás 
csak a gyermek szökése után tör az anyára, ekkor láthatjuk a szorongás sí-
rásban való kitörését, mely egyúttal megmutatja a karakter emberi, törékeny 
oldalát is. A korábbi, pappal való beszélgetéskor pedig a dialógusok szintjén is 
kiderül, hogy a nőt nagyon megviselte a baleset és a férjétől való válás, mely 
utóbbinak traumájára utal a férfiról készült fali- és albumképek teljes hiánya 
is. Így a traumatizált nő rossz szülőként való viselkedése nagyban hozzájárul 
a tragikus végkifejlet előremozdításához, mely folyamatban a legnagyobb gát 
a kommunikáció hiánya és a közös gyászfeldolgozás elmaradása. A plasztikai 
műtét és az utána való megváltozott kinézet motívuma pedig finoman utal a 
gyászmunkában átformálódott személyiségre is, aki külsődleges átalakítással 
kíván „új életet kezdeni”, ezzel azonban csak alapot adva fia pszichotikus ké-
telyének.33 
 Így a Jó éjt, anyu! sok narratív kapcsolatot mutat a Két nővérrel, azon-
ban más filmhagyományból táplálkozik, valamint a pszichológiai vonulat is 
eltérő módon kap helyet benne. Itt ugyanis a rideg, horrorisztikus hangulat a 
képi fogalmazásmód szintjén jelenik meg a leginkább, melyben a természet-
feletti események szinte teljesen eltűnnek. Ezáltal valóban az egész film alatt 
csupán Elias szemén keresztül láthatjuk elméjének kivetüléseit, vagyis a való-
ságos, sivár élet traumájának iszonyatát. Így a film egyértelműen a „pszicho-
lógiai horror” típusához köthető inkább, mint a „természetfeletti horrorhoz”, 
mivel az a valóságból (azaz Elias „valós képzeletéből”) táplálkozik.

Az	elnyomott	gyász	megtestesülése	A Babadook	című	filmben

A gyászt tematizáló kortárs horrorfilmek tárgyalásakor érdemes kitérni  
Jennifer Kent 2014-ben készített A Babadook c. filmjére is, mely izgalmas
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33 Az átformálódás és identitás kérdésében kiemelt szerepet kap a film elején lévő játék, 
mely során az anyának önmaga személyét kellene kitalálnia, de az nem tud rájönni a meg-
fejtésre, akárhogyan is próbálnak fiai segíteni neki. Ez a jelenet már utal a cselekmény 
későbbi problémájára, vagyis az anya valódi identitásának megkérdőjelezésére illetve a 
tragédia utáni öndefiniálás problematikájára.
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módon egészíti ki a Két nővér és a Jó éjt, anyu! által kirajzolódó gyász- és 
traumaábrázolást. Az ausztrál filmet elsősorban Amerikában és Európában 
övezte nagyobb érdeklődés és kritikai siker, melynek oka lehet a sajátos film-
stílus zsáner-elemekkel való hatásos vegyítése. A Jennifer Kent által teremtett 
jellegzetes audiovizuális stílus pedig szintén egyedi jellemzőként mutatkozik 
meg, amely által a gyászfolyamat ábrázolása is új dimenziókat kap.
 Cselekményét tekintve A Babadookban ugyancsak egy nukleáris család, 
pontosabban egy anya–fia kapcsolat kerül a középpontba, akiknek viszonya 
a címben szereplő szörny megjelenésével – és egyúttal a gyászfolyamatban 
való alámerüléssel – egyre problematikusabbá válik. A Babadook kezdőjele-
nete – melyben a főszereplőnő egy álom formájában él újra egy autóbalese-
tet – már rögtön tudatja a nézővel, hogy a cselekmény alapját egy családi 
trauma adja, vagyis a férj halála, melynek pillanata még mindig kísérti a fő-
szereplőnőt. Feltűnő az apa hiánya a házban, és a történések előrehaladtával 
egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, hogy Amelia egyedül és nehézkesen neveli 
rendkívül problémás fiát. A haláleset körülményeivel kapcsolatban valójában 
csak a gyerek szavain keresztül tudunk meg többet, vagyis azt, hogy az apa 
Samuel születése napján halt meg az autóbalesetben, árnyalva a tragédia 
feldolgozhatatlanságát. Amelia ugyanis láthatóan nem jutott még túl férje 
halálán, erre utal, hogy Samuellel ellentétben egyáltalán nem beszél róla, és 
hogy jelképes módon a pincében eltemetve tárolja az apa érinthetetlen dolga-
it. Emellett a későbbiek során a testvére is említi neki, hogy még hat év után 
se tudott továbblépni.   
 Ezáltal már megállapítható, hogy Amelia a gyász fázisait tekintve a kont-
rollált szakaszban lehet megrekedve a cselekmény kezdetekor, melyre – az 
eddig említett jelek mellett – utalhat passzív viselkedése, valamint furcsán 
bizonytalan nevelési módszerei is. Továbbá karakterét illetően fontos szerepet 
kapnak az apró vizuális jelzések is, úgy, mint a szürke ruhák, a zilált, igényte-
len kinézet, melyek mind a szereplő szociális elszigeteltségét és küzdésre való 
képtelenséget sugározzák.34 Nem véletlen tehát így az sem, hogy a nő látha-
tóan tabunak tekinti a férjéről (és így a saját gyászáról) való beszédet, ugyan-
is a halállal való szembesülés, az elhunyttól való elszakadás nem történt meg, 
mely olyan súlyos mentális terheket ró Ameliara, amely kihat fia nevelésére is. 
 Ebben az alapvetően problémás alaphelyzetben talál az egyik este Sa-
muel egy rejtélyes könyvet a polcon, „Mister Babadook” címmel, melynek fel-
olvasásával gyakorlatilag meg is idézik a rémet.35 Innentől fogva a Babadook
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34 Elizabeth Bruenig, Keeping Up with the Babadooks, The Baffler 27 (2015) no. 1., 10-12., 
12. https://thebaffler.com/odds-and-ends/babadooks (Utolsó letöltés dátuma: 2021. 04. 
10.)
35 A könyvben írt szöveg utal arra, hogy a Babadook éjszaka jön el a gyermekekért, akik ha 
meglátják, mi lapul a „vicces” álruha alatt, a saját halálukat fogják kívánni. Eredeti szöveg: 
„See him in your room at night, and you won’t sleep a wink. I’ll soon take off my funny 
disguise (take heed of what you read), And once you see what’s underneath… You’re going 
to wish you were dead.”
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alakjának jelentősége fokozatosan elhatalmasodik mind a szereplők életében, 
mind a cselekményben. Először még a néző sem, csak a gyerek kezdi látni a 
rémet, Samuel pedig egyre megszállottabb lesz a kísértő entitás jelenlétével 
kapcsolatban, melyre Amelia erős elutasítással reagál. A lassú rátelepedés az 
anya és fia folyamatosan romló mentális állapotából is meglátszik: a gyerek 
rohamot kap, Amelia pedig kidobja és széttépi a könyvet, azonban amikor 
valaki azt visszaküldi neki megragasztva, a főszereplőnő már maga is attól 
kezd félni, hogy valami létező dolog terrorizálja a családjukat. Miután a rém 
meglátogatja és gyakorlatilag megszállja Ameliat, a nő teljesen elveszti a 
kontrollt önmaga felett és – a Két nővér és a Jó éjt, anyu!-ban látott anya-
alakokhoz hasonlóan –  kegyetlenül és kiszámíthatatlanul viselkedik fiával, 
sőt, miután megöli a kutyájukat, rá is támad Samuelre. Azonban észrevehető, 
hogy Ameliat a szörnyű tettekre a Babadook sarkallja, aki egyszer a pincében 
az apa alakjaként is megjelenik, azt kérve a nőtől, hogy hozza el neki a fiát. 
 Az eddig megmutatkozó gyászfolyamatot vizsgálva a könyv felolvasásá-
nak pillanata – a rém megjelenésével – egyszerre szolgál a cselekmény illetve 
a főszereplőnő gyászmunkájának fordulópontjaként. A Babadook egyre növe-
kedő uralma Amelia felett ugyanis értelmezhető a múlt tragédiájának fokoza-
tos és gyötrelmes tudatosulásaként is, mely depresszív és pszichotikus tüne-
teket eredményez a nőnél. A rém először a gyereknek mutatkozik csak meg, 
az anya nem hajlandó észrevenni őt, még akkor sem, amikor fia többször fel-
hívja rá a figyelmet, hogy el fog értük jönni és „belülről falja fel” a nőt. Samuel 
tehát hamarabb találkozik a családra telepedő depresszív érzéssel, azonban a 
fiú rögtön meg is akarja támadni a Babadookot játékpuskájával, szembeszáll-
va az őket fenyegető entitással. Ezzel szemben az anya (és a néző) számára 
csak később tűnik fel a rém, ekkor azonban rögtön meg is szállja a nőt, átvéve 
az irányítást az élete felett. Így Amelia addig elnyomott érzéseit felszabadítja 
a szörny jelenléte, amely értékelhető úgy is, mint a gyász következő fázisába, 
vagyis a tudatosulás szakaszába való átlépés. A Verena Kast féle terminológia 
szerint a főszereplőnő a keresés-megtalálás stádiumai között őrlődik a cselek-
mény elején, ahogyan férje elvesztése kísérti őt a mindennapok szintjén (pl. 
rémálmok képében). A Babadook alakjának megjelenésével azonban elindul a 
kényszerű és fájdalmas elszakadás útján, mely feloldja a tagadást, előidézve 
a szeretett személy hiányával való ijesztő szembenézést. Ebben a stádium-
ban sok érzelmi reakció jelenik meg, mely a főszereplőnő esetében kezdetben 
csak végtelenül passzív és zavart viselkedésében nyilvánul meg, ezt követően 
azonban a düh is egyre inkább dominál nála. Ez fia üldözésekor kezdi teljesen 
uralma alá keríteni a nőt, amikor a kezdeti elnyomott érzelmek és gondolatok 
mind felszínre kerülnek. Így például fontos momentum lesz, amikor Amelia 
beismeri fiának (és magának), hogy azóta nincs jól, mióta az apa meghalt. 
Ezek után pedig kiemelt jelentőséget kap az a megszólalás is, melyben Amelia 
így fogalmaz a gyereknek: „fogalmad sincs, hányszor kívántam, hogy bárcsak
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te haltál volna meg helyette”. Ez a mondat egyértelműen utal a nő fiát vád-
ló magatartására, mely a férj halálának körülménye miatt a gyászfolyamat 
szintjén megalapozott érzés. A kegyetlen megnyilvánulás ugyanakkor csak 
a szörny megszállása miatt – vagyis a feldolgozás pszichotikus eredménye-
ként – kívánkozik ki a nőből, akire ekkor a fiú már nem is az anyjaként tekint. 
Samuel ugyanis gyermek létére egészen felnőtt módjára áll az apja elvesz-
tésének tényéhez, valamint ő lesz az, aki átlátja, mire képes a Babadook és 
ettől meg is akarja óvni édesanyját, szembeszállva a rémmel. Többször is 
kérleli az anyját, hogy az „ne engedje be” a szörnyet, átvitt értelemben utalva 
a szembesülés általi depresszív érzés és pszichózis felülkerekedésére. Ezáltal 
végül Samuel ismeri fel, hogy anyjának segítségre van szüksége a szörny le-
küzdéséhez, mely leszámolásra a film fináléjában kerül sor. 
 Miután Samuel szembeszáll az anyjával és a megkötözött nőből próbálja 
kiűzni a rémet, az anya erőt vesz magán fia fojtogatása közben, és szembe-
száll a benne lévő könyörtelen erővel. Így végül sikerül megszabadítani ma-
gát a gonosz entitástól, erre a megtisztulásra utal a furcsa, fekete folyadék 
kihányása is.  Ezek után – az apa alakjában újra feltűnő – szörny Samuelt 
próbálja elvenni Ameliától, aki azonban most már minden erejével fellép a 
szörny ellen, végleg elűzve a Babadookot a ház pincéjébe. A film lezárásában 
az anyát és fiát látjuk, amint megkönnyebbülten készülődnek a gyerek szüle-
tésnapi zsúrjára, majd az anya lemegy a pincébe megetetni a még mindig ott 
lakó szörnyet, amelyről derűsen meg is jegyzi fiának, hogy „ma nyugodt” .
 A gyászfolyamat felől vizsgálva a lekötözött anya harca a benne lakozó 
gonosszal illetve az attól való megszabadulás a tudatosulás szakaszán való 
továbblépésként értelmezhető, vagyis a traumával és a saját gyásszal való 
szembenézésként. A szembenézés szó szerint megvalósul a szörny és Amelia 
közti végső „összecsapáskor”, mely során a nő ráébred, hogy gyermeke iránt 
érzett szeretete erősebb a fenyegető erő hatalmánál, mellyel végül felül is 
kerekedik a Babadook alakján. Így a nő kifejezésre juttatja, majd elengedi a 
férje halála miatt érzett fájdalmát, átlépve az átdolgozás szakaszába. A felte-
hetőleg kicsit később játszódó záró jelenetsorban Amelia már egyértelműen 
az adaptáció fázisában jár, azaz már képes fájdalom nélkül beszélni az el-
hunytról és jövőorientáltan tud gondolkodni – Samuel szülinapját is rendesen 
megünneplik, és új iskolát is néz fiának. A lezárásban azonban a Babadook 
etetésével a film utal arra, hogy a gyász (és trauma) mindig megmarad az 
érintett életében, azonban megfelelő tudatossággal ezzel együtt lehet élni 
– amiképp Amelia-ék is együtt élnek a rémmel. A Babadook lezárása tehát 
végigviszi az addig felépített gyászfolyamatot, vagyis a főszereplőnő szembe-
sülését és sikeres továbblépését láthatjuk benne, mely a kéttagú család addig 
igen problematikus életének normalizálódását is eredményezi.   
 Fontos még megemlíteni a rém szerepét is, mely a klasszikus horrorfilmek 
egyik alapelemeként szolgál, itt azonban mélyebb, pszichológiai jelentéseket 
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ad a film horror-narratívájának. Toby Ingham, pszichoterapeuta értelmezé-
sében a filmben látott felkavaró történések mind a traumatikus élményekből 
fakadó elnyomott érzelmek projekciói, így a család gyásza nem tud feldolgo-
zásra kerülni, csak kivetítődni a rém személyében.36 Ezáltal a Babadook fel-
fogható a gyászban rejlő fájdalom (esetleg depresszió) megtestesüléseként, 
mely a szembesülés aktusának részeként jelenik meg Amelia életében, és 
amelyet le kell küzdeni a szereplőknek az optimális családi élet eléréséhez. A 
gyászfolyamat fontos része viszont a gyermek irányában érzett de elnyomott 
harag is, ezáltal a rém értelmezhető a nő gyermekét vádló hajlamának kivetü-
léseként is.37 Érdekes még megfigyelni a szörny kinézetét és az azokban rejlő 
utalásokat az apa karakterére. A Babadook külalakja utal a családból hiányzó 
férfi küllemére (kabát, kalap), viszont annak eltorzított, félelmetes változata-
ként tűnik fel a könyvben. Emellett a rém végül a pincében talál végső helyre, 
ahol az apa holmijai is el vannak téve, valamint, ahol többször is feltűnik a 
férfi alakjaként. Így nem véletlen a Babadook és az apa közti kapcsolat, mivel 
a férfi a család életét kísértő emlékként van jelen az életükben, mely szörny-
ként manifesztálódik a feldolgozás folyamatában. 
 A Babadook tehát nagyon árnyaltan építi be a horror műfaji elemeit, 
egyúttal a film pszichológiai vetületének is megalapozva. Mindez párosul Kent 
egyedi filmnyelvi fogalmazásmódjával, mely által a rendezőnő nem csak a 
családi otthon terébe vezeti be a nézőt, hanem a gyötrődő és hátborzongató 
főszereplő elméjébe is.38 Ebben a világban a gótikus ház baljós, sötét képei 
és a szereplők szürke megjelenése kiemelt szerepet kapnak, illetve szembe-
ötlő a különleges képi és akusztikus effektek alkalmazása is (pl. a Babadook 
megjelenésekor vagy az álomjelenetekben), melyek egyfajta pszichedelikus-
álomszerű hangulatot adnak a horrorisztikus eseményeknek.

Transzkulturális	motívumok	a	gyászt	feldolgozó	horrorfilmekben

Az általam megvizsgált három film tehát világosan rámutat a kortárs hor-
rorfilm pszichologizáló hajlamának kultúrákon átívelő jelenségére, melyben 
a gyász folyamata gyakran kap központi szerepet. A koreai, az osztrák és az 
ausztrál filmek így azt példázzák, hogy a különböző filmkultúrák különféle 
módokon próbálják a trauma és gyász összetett jelenségét beemelni a horror 
műfajába, melyek esetén azonban több visszatérő elemet is fel lehet fedezni.
Először is az elemzett horrorok filmhagyományi alapjait tekintve fontos 
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36 Toby Ingham, The Babadook (2014, directed by Jennifer Kent) – a film review from a 
psychoanalytic psychotherapy perspective. https://tobyingham.com/the-babadook-2014-
directed-by-jennifer-kent-a-film-review-from-a-psychoanalytic-psychotherapy-perspective 
(Utolsó letöltés dátuma: 2021. 04. 10.)
37 Douglas Keesey, Twenty First Century Horror Films, Harpenden, Kamera Books, 2017, 67.
38 Collins – Landman – Bye, Introduction – Australian Cinema Now, 17.
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különbségek mutatkoznak meg, így mindhárom alkotás táplálkozik az ország 
filmes új hullámának eszközeiből, azonban különféle módokon és intenzi-
tással. A Két nővér koreai a népi hagyományok beépítésével és az alapvető 
melodramatikus műfaji jelleggel, a Jó éjt, anyu! a kegyetlen osztrák társada-
lom- és családkritikával, míg A Babadook a nemzetköziséggel és angolszász 
befolyással kapcsolódik az adott nemzet filmkulturális örökségéhez. Továbbá 
más filmnyelvi fogalmazásmóddal és narrációs technikákkal is dolgoznak a 
filmek, míg a koreai alkotásban a narráció fordulatai fontos szerepet kapnak 
(melyhez igazodik a flashback-ekkel és látomásokkal tűzdelt képi világ is), ad-
dig az osztrák film sokkal visszafogottabb, szinte már minimalista eszközökkel 
és finom utalásokkal tolja cselekményét a brutális végkifejlet felé. A Babadook 
egy jól leírható narratív szerkezetet és dramaturgiai ívet alkalmazva mutatja 
be a szörny eluralkodásának és legyőzésének rémálomszerű folyamatát. Ezál-
tal mindhárom alkotásban megfigyelhető, hogy az elbeszélői mód a gyászoló 
személyhez igazítja a nézőt, így tematizálva a lelki folyamatot és erősítve a 
film hatását. Ez a fajta szubjektivizálás a Két nővér és a Jó éjt, anyu! ese-
tén ugyanakkor magában hordozza a narratív felfedés, csavar lehetőségét is, 
amelyet a koreai és osztrák film tehát eltérő módon használnak ki. 
 Emellett azonban számtalan közös tematikus elem jelenik meg a filmek-
ben, melyek közt a család és annak szétesése talán a legszembeötlőbb. A csa-
ládi közeg megjelenítése amúgy sem idegen a horror műfajától, a családta-
gokat érintő traumák ugyanis sokszor a köztük lévő viszonyok részleges vagy 
teljes felbomlásához vezet, mely általában párhuzamosan történik a horro-
risztikus történések eluralkodásával. A vizsgált három filmben kiemelt fókuszt 
kapnak az anya-gyermek kapcsolatok, melyen belül is az anya alakja – mint 
visszatérő horror-toposz – kulcsfontosságú lesz. A Jó éjt, anyu! és a Két nővér 
esetén is az anya (vagy mostohaanya) személyébe projektált „bűnös-szerep” 
figyelhető meg, mely által a néző szemében a női karakter megfélemlítő erő-
ként lép fel a gyermekekkel szemben. Ahogyan azonban a gyerekszereplők 
sajátos gyászfolyamata körvonalazódni kezd, úgy a néző számára kiderül, 
hogy mindez az ő megrekedt gyászfolyamatukból eredő vádló hajlam produk-
tuma (még ha valóban reális alapjai is vannak a neheztelésnek). Fontos ki-
emelni azonban, hogy a Két nővér esetén a mostohaanya alakja a film végéig 
valóban Su-mi elméjének kivetülése lesz, míg a Jó éjt, anyu!-ban az édesanya 
karaktere nem elképzelt, csupán annak identitása válik kétségessé Elias sze-
mében. Ehhez képest A Babadookban éppen az anya karakterén keresztül 
lehetünk szemtanúi a pszichotikus folyamatnak, mely során ugyanakkor ő va-
lóban gyermekét fenyegető rémként kezd működni, a kísértő szörnyhöz haso-
nulva. Így a női karakterek erős jelenléte, valamint az anya – mint fenyegető 
erő – visszatérő motívuma lényegesek lesznek a trauma miatt diszfunkcioná-
lissá váló családok lelkiállapotának ábrázolásában. Ezen felül a horrorfilmek-
ben gyakran központi jelentőséggel bíró tér – azon belül is a ház tematikus-  
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vizuális toposza – a vizsgált filmekben is nagy hangsúlyt kap. A veszteség 
traumája ugyanis a családi közeg terére is kihat, így a filmekben megjelení-
tett házbelsők a szereplők elméjének megbomlásával otthont adnak a kísértő 
entitásoknak vagy éppen az egymás közti erőszak megnyilvánulásának. A Két 
nővérben a természetfeletti kísértés helyszíne a sajátos berendezésű, gótikus 
jellegű tóparti ház lesz, míg a Jó éjt, anyu!-ban szintén izolált, de sokkal le-
tisztultabb, sterilebb és transzparensebb otthont láthatunk; a mise-en-scéne 
kontrasztja a kulturális és filmstílusbeli különbségekre is felhívja a figyelmet. 
A Babadookban látható viktoriánus-jellegű házra a koreai filmhez hasonlóan 
szintén a rejtett, sötét, gótikus hatású belső terek a jellemzők, melyek között 
a pince – mint a mélyen eltemetett érzelmek helyisége – kiemelt szerepet 
kap. 
 Narratív elemként a pszichózis folyamatának elbeszélésen keresztül tör-
ténő bemutatása visszatérő központi szervezőeleme mindhárom filmnek. A 
Két nővér és a Jó éjt, anyu! alapvető párhuzamai mellett ebben is hasonló-
ságot mutatnak, ugyanis a néző a sérült karakter szemén keresztül látja a 
történéseket, igazodva is hozzá. A Babadookban is egyértelműen uralja a cse-
lekményt a pszichózis folyamata, de jelen esetben nem a gyermek, hanem az 
anya karakterén keresztül, aki azonban – legyőzve a szörnyet – megoldást is 
talál a gyászmunka feldolgozására. 
 A gyász ábrázolását tekintve mindhárom filmben nagyon erősen repre-
zentálódik a gyászfolyamatban gyakori tagadás jelensége, mely lehetetlenné 
teszi a karakterek számára a halállal és saját gyásszal való szembesülést, 
tudatosulást. A Két nővér és a Jó éjt, anyu! esetén a teljes tagadás radikális 
megvalósulását látjuk, ahol a testvérpár életben maradt tagja – a szimbioti-
kus eggyéolvadás elfajulásaként – hallucinálja testvére jelenlétét, mely a cse-
lekmény kezdetétől fogva jelen van, megtévesztve a főszereplővel azonosuló 
nézőt. Emellett a bűntudat és harag, valamint azok kivetítése is fontos pszi-
chológiai motívumokként jelennek meg a filmekben, mely általában a pszi-
chotikus állapot alapját adja, és amely részben felelős a családi kapcsolatok 
széthullásáért is. Ezen felül a depresszió, kiüresedettség érzete is előkerül 
egy-egy karakternél, általában a szülőknél, akik – ha a halál tényét el is fo-
gadták – még nem léptek még túl a traumatikus eseményeken. Mindezekből 
látszik, hogy a családban való gyászfeldolgozás hiánya kerül a középpontba 
a három nemzet filmjében, melyekben a megterhelő folyamat a horror-műfaj 
elemei által kerül feldolgozásra.
 A trauma illetve különösen a gyászfolyamat horrorfilmben való erős je-
lenlétét bizonyítja továbbá, hogy még számos nemzet kortárs alkotásaiban 
fellelhetők ezek a témák, még ha nem is hasonló explicitással. Erre látha-
tunk példát a brit A barlang (The Descent, 2005, Neil Marshall), a spanyol 
Árvaház (El orfanato, 2007, Juan Antonio Bayona), vagy az amerikai Örök-
ség (Hereditary, 2018, Ari Aster) című film esetén is. Így a vizsgált három 
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horrorfilm és a számos, még mellettük említhető alkotás példájából már vi-
lágosan megállapítható, hogy a gyászhoz kötődő motívumok vándorlása 
szembetűnő a különböző országok „pszichologizáló horrorjai” között, a ke-
resztkapcsolatok tanulmányozásával pedig rá lehet mutatni az adott filmkul-
túrák (és rendezők) szemléletbeli és stílusbeli sajátosságira, különbségeire is. 

         Jó éjt, anyu!
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