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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 
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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]). 
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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
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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.



 
15  

 2021/3 - ŐSZ

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. 

 

       1408

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.
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       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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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. 
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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.


