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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 
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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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