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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
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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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