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Varga Bence

	 Gyászfeldolgozás	a	kortárs	horrorfilmben

A gyász erős érzelmi folyamatként jó alapja, háttere lehet egy film cselekmé-
nyének, így a pszichológiai vonulattal rendelkező alkotások esetén gyakori a 
gyász motívumának megjelenése. A szeretett személy elvesztésének nem is 
kell központi narratív szerepet kapnia, elég ha a szereplőt érő és jellemét ár-
nyaló tényezőként van jelen. Egy pszichológiai jelenség filmen való hiteles áb-
rázolása nyilvánvalóan kihívást jelent a készítők számára, ugyanakkor a moz-
gókép – mediális tulajdonságai által – hatásosan képes bemutatni különböző 
szubjektív, tudati képeket vagy belső nézőpontokat, lelki folyamatokat. Így 
a film gyakran vállalkozik pszichológiai jelenség megjelenítésére, mely által 
akár közelebb is kerülhetünk egy-egy mentális folyamat megértéséhez. A mo-
ziban a nézők nyitottabbak arra, hogy elérzékenyüljenek, mint a hétköznapi 
életükben, mivel a filmnézés közben szabadon alávethetik magát a személy-
közi kapcsolatokban kontrollálandó emócióknak.1 Ez azért lesz fontos, mivel a 
gyászt feldolgozó filmek is erősen élnek ilyen emotív eszközökkel, egyrészt a 
karakterhez való mélyebb kapcsolódást, másrészt a néző saját érzelemvilá-
gában történő elmélyülését célozva. Így ezek a művek – ha nem is szolgálnak 
komoly terápiás jelleggel a tragédiában érintettek számára – felhívhatják a 
figyelmet a gyász lelki jelenségére és érzékenyebbé tehetik a nézőket a gyá-
szoló személye iránt.
 Műfajait tekintve a gyászfolyamat reprezentációja a filmdráma vagy me-
lodráma zsánerében érhető a legvilágosabban tetten, ahol a veszteség és 
annak feldolgozása gyakran kap kiemelt szerepet. Az ilyen műfajú filmek-
ben sokszor kerül például középpontba a gyermeküket gyászoló szülők lelki 
világa, mint például az A régi város (Manchester by the Sea, 2016, Kenneth 
Lonergan), a Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri, 2017, Martin McDonagh), vagy a nemrégiben készült Pieces 
of a Woman (Mundruczó Kornél, 2021) esetén. Továbbá a partner vagy szü-
lőtárs elvesztése is visszatérő téma [Utódok (The Descendants, 2011, Ale-
xander Payne)], valamint az elhunyt testvér gyászolása is több filmdrámában 
megjelenik [Charlie St. Cloud halála és élete, (Charlie St. Cloud, 2010, Burr 
Steers)]. Emellett azonban a kortárs filmek között számos műfajban tűnik fel 
a veszteség motívuma, így például találunk alkotásokat a fantasztikus film 
[Híd Terabithia földjére (Bridge to Terabithia, 2007, Csupó Gábor)], a vígjáték 
[Halálos temetés (Death at a Funeral, 2007, Frank Oz)], a thriller [Vonzások,
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1 John Izod – Joanna Dovalis, Cinema as Therapy, Grief and transformational film, New 
York, Routledge, 2015, 1–2.  
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(Stoker, 2013, Park Chan-wook)], a krimi [Sötétben (Aus dem Nichts, 2017, 
Fatih Akin)], az animációs film [Coco (Lee Unkrich – Adrian Molina, 2017)] illet-
ve a romantikus film [P.S. I Love You (Richard LaGravenese, 2007)] műfaján 
belül is.  
 Érdekes módon azonban az egyik legfigyelemreméltóbb zsáner, melyben 
a gyász reprezentálódik, maga a horror, azaz egy olyan műfaj, mely kapcsán 
nem feltétlenül az emberi tudat és érzelemvilág feltárásának alkotói szándé-
ka jut eszünkbe. Ugyanakkor a horrorfilm a mentális-érzelmi folyamatokat 
előszeretettel építi be narratíváiba, felhasználva a megbomlott elme ijesztő 
látomásait. Így számos horrorfilm cselekményének áll a középpontjában a 
trauma megélése, melynek reprezentációs módja érdekes változásokon ment 
végig a zsáner alakulásával párhuzamosan.2 A horror műfajától tehát egyálta-
lán nem idegen egy szeretett személy elvesztésének traumájának és ezáltal 
a gyász jelenségének tematizálása sem. A probléma vizsgálatához ezért elő-
ször a gyász pszichológiai jelenségének alapfogalmait vázolom, ezután a kor-
társ nemzetközi horrorfilm pszichologizáló hajlamáról írok, majd három konk-
rét alkotásban – illetve azok összevetésével – fejtem ki a gyász megjelenési 
módozatait. Célom, hogy bebizonyítsam: a pszichológiai folyamatok közül a 
gyász összetett lelki jelensége iránt a horror műfaja nemcsak hogy különös 
érdeklődést mutat, de annak tematizálására, beágyazására igen alkalmas is, 
ez pedig kiváltképp megmutatkozik a kortárs, nemzetközi horror-alkotások-
ban. Ezek a filmek amellett, hogy komplex narratív és stilisztikai eszközökkel 
ábrázolják a gyász-élményt, több tematikus ismétlődést is felmutatnak, rá-
mutatva a jelenkori horrorfilm transzkulturális motívumaira. 

A	gyász	mint	pszichológiai	jelenség

A gyász különféle formákban, de gyakorlatilag minden ember életében meg-
tapasztalható lelki folyamat, melynek tanulmányozása iránt egyre több pszi-
chológus kezdett el érdeklődni a 21. században. A gyászmunka ugyanis sokáig 
magától értetődő, mégis – a halálhoz hasonlóan – tabuként kezelt jelenség-
ként húzódott meg a pszichológiai érdeklődés hátterében, olyasvalamiként, 
amelyen egyszerűen csak túljut a gyászoló egyén. Nem véletlen azonban a 
„gyászfolyamat” illetve a „gyászmunka” kifejezések használata, ugyanis ezek-
nek a mára már bevett fogalmaknak a szakirodalomban való használata kezd-
te jelezni a jelenség mélyebb vizsgálata iránti igényt. 
 A gyászkutatások eredményeit szemlélve hamar feltűnik, hogy igen 
komplex lelki jelenséggel állunk szemben, melyet a folyamatszerűség mellett 
a fokozatosság jellemez, erre utal a szakirodalomban a gyászfolyamatnak 
gyakori fázisokra tagolása. Eszerint a veszteség megélésének van egyfajta
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2 Erről részletesebben lásd: Kiss Bálint, Trauma-reprezentáció a kortárs horrorfilmekben. 
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szakaszos jellege, így a kutatók különböző felosztások szerint különítenek el 
egyes lelki stádiumokat. Az újabb kutatások azonban gyakran kérdőjelezik 
meg a szakaszolás helyességét, inkább a gyász személyes megélési formáira, 
sokszínűségére helyezve a hangsúlyt.3 A gyász reprezentációja szempontjá-
ból azonban érdemes sorra venni ezeket az alapvető fázisokat, mivel segíte-
nek a filmekben látható folyamatok megértésében és leírásában. 
 A magyar pszichológiai képzésben és -gyakorlatban általában Pilling Já-
nos modelljét4 szokták oktatni. Pilling elképzelése szerint a gyász nulladik sza-
kaszának tekinthető az úgynevezett anticipációs gyász, mely például hosszas 
betegségek esetén alakul ki a hozzátartozóban, még a haláleset megtörténte 
előtt. Az első fázist a sokk kifejezéssel illeti, mely a halálhírre adott azonnali 
reakcióként bénultságot, kiüresedettséget és mindent elárasztó érzelemki-
töréseket jelent a gyászoló egyénnél. Ekkor disszociatív tünetek is megje-
lenhetnek (a világ szokásos referenciáinak kizárása; automatikus, öntudatlan 
cselekvések), mely érzés néhány perctől néhány óráig tarthat – ritkább eset-
ben több napig is. Ezt követi a második, kontrollált szakasz, mely a teendők 
tudatosulása után lép fel, és amelyben a gyászoló adaptív munkamódot foly-
tat, ügyeket intéz, sokszor a valóságos környezetben való jelenlétből kilépve. 
Ebben a fázisban igen gyakoriak az erős érzelmek, indulatok illetve hirtelen 
váltások, melyek egészen a temetésig jelen lehetnek. A harmadik szakasz 
a tudatosulás, mely igen komplikált fázis, ugyanis ekkor éli meg a hiányt a 
mindennapok szintjén is az érintett, mely rendkívül sok érzelmet tud belőle 
előhozni. Gyakori a magány, tehetetlenség, félelem, szorongás, harag vagy 
éppen a bűntudat megjelenése. Emellett természetesek ebben az időszakban 
– a pszichoszomatikus tünetek mellett – az elhunythoz kapcsolódó időszakos 
akusztikus vagy vizuális hallucinációk is, mely során előfordul, hogy a gyá-
szoló segítséghez folyamodik, mivel attól tart, kezd megőrülni. Ezután jön az 
negyedik fázis, vagyis az átdolgozás, amikor a fékezhetetlen emlék- és érze-
lemáradat helyett inkább a tudatosabb emlékezés kerül előtérbe, az elhunyt 
így már inkább a racionális elfogadás terén él a gyászoló tudatában. Az utolsó 
szakasz pedig az adaptáció, amely során az érintett hozzászokik a megvál-
tozott helyzethez, és képessé válik a jövőorintált gondolkodásra illetve saját 
életétének folytatására, valamint fájdalom nélkül tud emlékezni és beszélni az 
elhunytról.5 
 A felsorolt szakaszolásnak számos változatával találkozhatunk a szak-
irodalmakban, melyek azonban a legtöbb esetben egymással összeegyeztet-
hető fogalomkészlettel rendelkeznek. Így például több pszichológiai szakírás-
ban kiemelt szerepet kap a tagadás jelensége (vagy adott esetben fázisa), 
mely a Pilling-modellben is értelmet nyerhet mint a tudatosulás szakaszának 
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3 Benczúr Lilla, A gyász lélektana = Kiss Enikő Csilla – Sz. Makó Hajnalka, szerk., Gyász, 
krízis, trauma és a megküzdés lélektana, Pécs, Pannónia Könyvek, 2015, 11–38, 12.
4 Pilling János, A gyász lélektana = Uő. szerk., Gyász, Budapest, Medicina, 2003, 27–54.
5 Benczúr, i.m., 13–15. 
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„előzménye”. Polcz Alain szerint a halál realizálására, az azzal való szembe-
sülésre bármilyen körülmények között lezajló gyász esetén is szükség van, 
mivel a tudattalan sokszor nem fogadja el a szeretett illető eltávozását, így 
hárítás egyik módjaként megjelenik a tagadás. Ennek végletesebb módja a 
teljes tagadás, amikor a gyászoló már a mindennapi élet síkján sem fogadja 
el a veszteséget, így a gyász helyébe lép a valóság elutasítása, mely pszicho-
tikus tünetekhez vezethet.6 Ez nyilvánvalóan ritkábban előforduló jelenség, 
azonban jól mutatja, hogy a gyász valóban komoly és olykor igen megterhelő 
emocionális-tudati folyamat. 
 Verena Kast a keresés–megtalálás–elszakadás fázisait emeli ki, mely 
esetén a keresés a halál elfojtásának olyan módját jelöli, amely során a gyá-
szoló beépíti újonnan formálódó életstruktúrájába mindazt, amit az eltávozott 
az ő számára jelentett.7 A megtalálás tehát ennek a mozzanatnak a betelje-
sedése, melyet a kényszerű elszakadás követ, amikor az érintett egyén már 
képes elfogadni az elválást. Az elszakadás ilyen értelemben tehát jól ösz-
szefűzhető a Polcz Alain-féle szembesülés fogalmával, mely amíg nem való-
sul meg, addig beszélhetünk elfojtásról, tagadásról vagy éppen elutasításról. 
Fontos leszögezni, hogy mindezek természetes, a legtöbb esetben megjelenő 
„érzelmi stratégiák”, melyek csak abban az esetben válnak pszichotikussá, ha 
az egyén nem képes megbirkózni velük, túljutni rajtuk. A gyászmunka közben 
megjelenő düh és bűntudat szintén olyan jelenségek, melyek kiemelt szere-
pet kapnak mind Polcz, mind pedig Kast műveiben. Kast szerint a bűntudat a 
szokásos gyászfolyamatok hozzátartozója, mely érzést nagymértékben hatá-
rozzák meg a két ember kapcsolatában tisztázatlanul maradt dolgok.8 A harag 
szintén minden gyászmunka szerves része, dühöt érez ugyanis a gyászoló, 
amiért elhagyták, amiért bele kell törődnie a veszteségbe és újra kell ren-
deznie életét, amellett, hogy az elhunyt személlyel való kapcsolatát is fel kell 
dolgoznia. Ennek megélése is természetes folyamat, mely elnyomása szintén 
megrekedést és depresszív reakciók lehetőségét idézheti elő.9
 Minden gyászfolyamat esetén elmondható, hogy a gyászoló abban re-
ménykedik, hogy megtalálja az eltávozott személyt, vagy valamilyen módon 
igyekszik eggyé olvadni vele, hogy a veszteséget meg nem történtté tegye. 
Ezt nevezhetjük szimbiotikus eggyéolvadásnak, amelyen szinte minden érin-
tett egyénnek szükségszerűen végig kell haladnia. Az ebben való megrekedés 
azonban újabb veszélyeket rejt magában, mivel a kezdeti védettség érzé-
se gyakran átcsap szomorúságba, emocionális kiégésbe, mely különféle lelki 
problémákhoz, elsősorban pedig depresszióhoz vezethet.10 
 

Varga Bence: Gyászfeldolgozás...

6 Polcz Alaine, Gyászban lenni, Budapest, Pont Kiadó, 2000, 22–26. 
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1995, 72.
8 Uo., 98.
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 Ezen kívül több tanulmány tárgyalja azt is, hogy miként megy végbe a 
gyászfolyamat az elhunyt különféle hozzátartozói esetében. A számtalan ezzel 
foglalkozó kutatásból most csak azokra utalok, melyek e tanulmány tárgyához 
szorosabban kapcsolódnak. A gyászmunka nemi különbségeivel kapcsolatban 
is gyakran felvetődik, hogy a nők által megélt gyász sokkal könnyebben vizs-
gálható, mint férfi társaiké, mivel ők részletesebben le tudják írni érzéseiket, 
és kifejezésre juttatni gyászukat. Az újabb kutatások már sokkal mélyebb, 
komplexebb képet adnak a férfiak által megélt gyászról is,11 fontos azonban, 
hogy a lelki folyamat lezajlását befolyásolhatja az illető neme, de az nem 
határozza meg alapvetően.12 Azonban az érzelmek kifejezése és megélése 
kapcsán sokszor inkább a nők viselkedése szokott előkerülni, mely a repre-
zentáció szintjén, a kiemelt filmekben is megfigyelhető lesz majd. Emellett a 
gyermekek által gyakorolt gyászmunka is többször felmerülő téma a szakiro-
dalomban, mivel a gyermekkorban fejlődő pszichére különösen nagy hatása 
lehet egy szeretett személy elvesztésének lelki traumája, és a gyerekek még 
kevésbé vannak tudatában a gyászfeldolgozás folyamatainak.13

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

A	kortárs	„pszichologizáló	horrorfilm”	és	nemzetközi	irányvonalai	 

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

 A horror műfaját emellett számos narratív elem is meghatározhatja, me-
lyek közül kiemelkedik – a legtöbb film esetén valamilyen formában jelen 
lévő – szörny vagy rém alakja, mely azonban csak azáltal nyeri el műfajképző 
szerepét, hogy a konfrontálódó személyek abnormálisnak és a természetes 
rend megbontójának fogják fel azt.24 Így kialakul a karakterekben az idegen 
entitástól való félelem, rettegés, mely általában a néző viszonyulását is meg-
határozza. A rém azonban a legkülönfélébb módokon jelenhet meg a horror-
filmekben. Lehet egyszerű, hétköznapi személy, aki a karakterek életére tör, 
ugyanakkor nem is minden esetben tűnik fel konkrét, fizikailag meghatároz-
ható alakként, sokszor inkább csak a szereplők pszichéjét fenyegető jelenség-
ként mutatkozik meg. A tudati folyamatokat vagy pszichológiai jelenségeket 
tematizáló horrorfilmek esetén például a rém vagy megfélemlítő erő rendkívül 
sokszínű és izgalmas módokon reprezentálódik, melyet a későbbi filmpéldák 
is alá tudnak támasztani. 
 A műfaj tipológiáját tekintve sok kritikus tesz különbséget a „természet-
feletti” és a „pszichológiai horror” között, melyben az első típus a fizikai törvé-
nyek felfüggesztését célzó, az ezt megtestesítő szörnyeket vagy kísérteteket 
beemelő filmeket jelöli. A pszichológiai horror ezzel szemben inkább – még ha 
nem is valószínű – de természethű fenyegetéseket és szcenáriókat alkalmaz, 
ide sorolható például Alfred Hitchcock klasszikusa, a Psycho (1960).25 Ugyan-
akkor a pszichológiai horrorokban is előfordul, hogy a képen látott történések 
nem felelnek meg a valóságnak, ilyenkor sok esetben a szereplő(k) elméjének 
kivetüléseit láthatjuk, mely többnyire a lelki (pszichotikus) folyamatok ábrázo-
lására szolgál. 
 A műfaj tehát nagy érdeklődést mutat a pszichés problémák, traumák 
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21 Michelle Park, The Aesthetics and Psychology Behind Horror Films, BA szakdolgozat kéz-
irat, New York, Long Island University, 2018, 3. A szerző ezen gondolata a horrorról való 
freudi pszichoanalitikus elképzelés lényegét foglalja össze.  
22 Carroll, The Philosophy of Horror, 18.
23 Uo., 53.
24 Uo., 16.
25 Mathias Clasen, Why Horror Seduces, New York, Oxford University Press, 2017, 4. 
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ábrázolására, melyek nem is feltétlen az említett pszichológiai horror 
valósághűbb keretei között tematizálódnak.26 Viszont az ide sorolható horror-
filmek pszichologizáló jellege mindenképp hangsúlyos, így a pszichés-érzelmi 
gondok gyakran valamiféle fenyegető erő képében manifesztálódnak, melyet 
le kell küzdenie a főszereplőnek ahhoz, hogy folytatni tudja életét. A „pszicho-
logizáló horrorhoz” sorolom így például az Árnykép (Shutter, 2004, Banjong 
Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom) a Júlia szemei (Los ojos de Julia, 2010, 
Guillem Morales), a Széttörve (Split, 2016, M. Night Shyamalan), A láthatat-
lan ember (The Invisible Man, 2020, Leigh Whannell) vagy a Kinek a háza? 
(His House, 2020, Remi Weekes) c. filmeket. Mathias Clasen szerint a leg-
hatásosabb horror-rémek ősi veszélyeket, fenyegetéseket tükröznek vissza, 
felhasználva az emberiségben kialakult „közös” félelmeket. Ezek a félelmek 
természetesen lehetnek egyedibb jellegűek is, azonban a horror-készítők arra 
törekednek, hogy minél univerzálisabb és gyakoribb iszonyokat mutassanak 
be, a lehető legtöbb nézőt megcélozva.27 Ebbe az elképzelésbe pedig tökéle-
tesen illeszkedik a halált tematizáló filmek sora, mivel azok egy olyan érzést 
ragadnak meg – vagyis magát a veszteséget és gyászt – melyek az emberi 
életben elkerülhetetlen félelemként vannak jelen. Így a megerősödő és egyre 
inkább előtérbe kerülő „pszichologizáló horrorok” valójában az egyén – és oly-
kor az emberi társadalom – lelki történéseinek tükröződéseiként is felfogha-
tók, és mint olyan, nagyon fontos szerepet tölt be a kortárs (film)kultúrában. 
 Nem elhanyagolható a műfajiság-szerzőiség kérdése sem, melyek a 
kortárs horrorfilm esetén is lényeges tényezők. Sok esetben tapasztalhat-
juk ugyanis a műfaji film határainak felbomlását, amikor az adott alkotás 
erősebben kötődik a szerzői vagy művészfilmes hagyományokhoz. Az ilyen 
jellegű műveket szemlélve el lehet ismerni, hogy a szerzői filmnyelv és az 
erős műfaji jegyeket felvonultató horror zsánere valóban ötvözhetőek, erre 
pedig már korábban is láttunk precedenst, például a Ragyogás (The Shining, 
1980) című Stanley Kubrick-film esetén. Az elmúlt évekből is több olyan al-
kotást találhatunk, ahol a filmnyelv különlegessége a szerzőibb művek közé 
sorolja az adott filmet, ilyennek tekinthető az Anyám! (Mother!, 2017, Darren 
Aronofsky), az Eksztázis (Climax, 2018, Gaspar Noé), a Sóhajok (Suspiria, 
2018, Luca Guadagnino) vagy A világítótorony (The Lighthouse, 2019, Robert 
Eggers). Ezek a művek tehát gyakran megkérdőjelezik a műfaj (és műfajfilm) 
határait, miközben annak elemeit sokszor igen egyedi módon építik be a film 
sajátos világába. 
 Mindezek mellett fontos a kortárs horror nemzetközi filmkultúrában való 
szerepét is megvizsgálni. A horror műfaja tehát egyre több nemzet filmjeiben 
kap kiemelt szerepet, sokszor az adott (film)kultúra sajátos elemeit is beépítve. 
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26 A később vizsgált Két nővér esetén a természetfeletti kísértetek jelenléte vagy A 
Babadookban megjelenő rém ugyanis mindenképpen a valóságtól való elrugaszkodásra ad 
példát, azonban ezekben a filmekben nagyon erős a pszichologizáló hajlam. 
27 Clasen, Why Horror Seduces, 35. 
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Erre jó példaként szolgál az Under the Shadow (Babak Anvari, 2016) című irá-
ni film, melyben egyrészt a háborús közeg megjelenésével az ország politikai-
társadalmi viszonyai tematizálódnak, másrészt a Dzsinn szerepeltetésével az 
iráni népi hiedelmek alakja lép elő szimbolikus megszálló erővé. Ezen felül a 
filmnyelvi megoldások minimalizmusa illetve a rétegzett motívumrendszer is 
illeszkedik az iráni film hagyományaiba. Ugyanakkor mégis sok esetben nehéz 
dolgunk akad, ha egy adott filmkultúra jellemzőit akarjuk vizsgálni a horror 
műfaján keresztül, mivel a jelenkori filmgyártás közegében rengeteg a ván-
dorló, egymástól átvett és beépített narratív és filmnyelvi elem. Így a kortárs 
horrorfilm – nyomatékosítva a műfaj globális jelenlétét – transzkulturális jelen-
ség, mely jól szemlélteti a különféle nemzeti és identitásbeli formák egymás-
ra hatásait és keresztkapcsolatait.28 Ennek legnyilvánvalóbb megnyilvánulási 
formái az idegennyelvű filmek amerikai horror-remake-jei, melyek gyakran 
egyedi változtatás nélkül ültetik át az eredeti művet az amerikai közegbe [pl. 
[Rec] (Jaume Balagueró – Paco Plaza, 2007) – Karantén (Quarantine, 2008, 
John Erick Dowdle)]. A transzkulturalitás ennél kevésbé transzparens meg-
nyilvánulása a cselekményelemek, alműfajok vagy motívumok áramlásában 
figyelhető meg, mely igen összetett kapcsolatrendszert rajzol ki a kortárs 
horrorfilmek vizsgálatakor. Ezáltal a horror pszichologizáló tendenciája is ér-
telmezhető egyfajta kultúrák közötti (interkulturális) de még inkább kultúrá-
kon átívelő (azaz transzkulturális) vonulatként, melyben a gyász folyamata 
kiemelt jelenléttel bír.

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

A Két nővér (Janghwa, Hongryeon) egy 2003-ban készült dél-koreai horror-
film, melyet a Kim Jee-woon rendezett, és amely egyike volt az első amerikai 
mozikba került koreai horroroknak. A film cselekményét – mely során egy 
lány testvérpár, Su-mi és Su-yeon térnek haza egy elmegyógyintézetből ap-
jukhoz és mostohaanyjukhoz régi házukba – egy koreai népmese, a Janghwa 
Hongryeon jeon ihlette, melyet több koreai film is feldolgozott már korábban, 
és amelynek jelen esetben egy olyan korszerű változatát kapjuk, mely külö-
nös hangsúlyt fektet a modern gótikus elemekre.29 
 A Két nővér nagyon erősen kötődik a kortárs horrorfilm pszichologi-
záló tendenciáihoz, ugyanis a film cselekménye valójában szinte végig egy 
flashback-ként funkcionál, melyben kibontásra kerül a főszereplő, Su-mi prob-
lémás pszichés állapota. A film ezáltal gyakorlatilag a lány pszichotikus meg-
küzdési folyamatát ábrázolja egy sajátos, elsőre talán nehezen is megfejthető
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28 Conrich, Introduction, 1. 
29 Coralline Dupuy, ‘Why don’t you remember? Are you crazy?’ Korean Gothic and psychosis 
in A Tale of Two Sisters, Irish Gothic Journal 2 (2007) no. 2., 64–77, 66.
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narratíván keresztül. A bevezetés után elsősorban a testvérek és a mosto-
haanya közti interakciókat láthatunk, melyek árnyalják a köztük lévő feszült-
ségekkel teli kapcsolatot. Az ekkor már furcsának ható viszonyokat tetézi a 
lányokkal elköltött első vacsorajelenet is, amikor az apa gyógyszereket helyez 
a mostohaanya elé. A rejtélyes, sőt már-már zavaros történések után ter-
mészetfeletti események is elkezdik fenyegetni a két lányt, behozva az ázsiai 
kísértethorror egy-két szokásosnak mondható hatáselemét (pl. ajtón benyú-
ló ujjak, rémálomképek). A film kimenetelét nézve hangsúlyos momentumát 
adja a narratívának, amikor Su-mi először beszél négyszemközt édesapjával, 
ugyanis ekkor próbálja az apa először szembesíteni lányát azzal, hogy az 
„nem bírja elfogadni a helyzetet”. A néző számára ugyanakkor csak az emb-
lematikus szekrénybe-bezárós jelenet után derül fény az igazságra, amikor 
az apa már nyíltan közli Su-mi-val, hogy a húga halott. Ez adja a cselekmény 
első fontos fordulópontját, amikor a néző számára világossá válik, hogy az 
azelőtt furcsán passzívnak mutatkozó Su-yeon valójában csak a főszereplő 
szemével látott mentális kivetülés. Ezt követi a mostohaanya és a lány között 
lezajló „összecsapás”, melynek végén – újabb narratív csavart alkalmazva – 
megjelenik az apa és a valódi mostohaanya. Ekkor kiderül, hogy addig a mos-
tohaanyát is csak képzelte a főszereplő, megtestesítve az általa gyűlölt, a csa-
ládnak csak ártani akaró személyt. A filmvégi flashback-ekből végül világossá 
válik, hogy milyen konkrét tragédiák övezik a család történetét – nevezetesen 
az édesanya öngyilkossága és húga, Su-yeon véletlen halála. Ezáltal a fősze-
replő, Su-mi kettős tragédiával kell hogy megbirkózzon az anyja és húga el-
vesztése miatt, valamint ezt nehezíti a tragédiával összefonódó mostohaanya 
személyének gyűlölete és bűnbakká formálása. Így a film a lány traumákkal 
és gyásszal terhelt elméjét mutatja be, mely magyarázatot ad a töredezett és 
néhol zavaros narratíva alkalmazására. 
 A főszereplő végeredményben édesanyja és húga megrázó halálával 
kettős veszteséget igyekszik feldolgozni a film cselekménye során, mely lel-
ki folyamat ábrázolása a gyász-jelenség tipikus fogalmaival jól magyarázha-
tó. A Pilling-féle modell gyász-fázisai szerint Su-mi a sokk szakaszában lehet 
megrekedve a cselekmény során, amikor jellemzően a kezdeti bénultság, ki-
üresedés illetve a heves érzelemkitörések fixálódnak. Ezt azonban bonyolítja 
az a tény, hogy Su-mi ugyan már választott egy megküzdési stratégiát és 
„továbblépett”, azonban ez a módszer nem a valóság referenciáin alapul, így 
a megoldás számára mégiscsak az, hogy az egyik veszteséget tagadva, leg-
alább húga halálát semmissé teszi önmaga számára. Ez pedig – ahogyan az a 
sokk-fázisnál előfordulhat – disszociatív tüneteket produkál, így Su-yeon és a 
mostohaanya is hallucinációk formájában mutatkoznak csak meg a lány fejé-
ben. Emellett jellemző a hirtelen indulatok megjelenése is Su-mi-nál, melyet 
kezdetben azonban a néző is csak az anya halála miatti feldolgozási folyamat-
ként könyvel el, holott azok egy összetettebb gyászfolyamat részét képezik.
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Ezek tehát mind olyan tünetek, amelyek a tudatosulás fázisa előtt jelennek 
meg a gyászolónál, így valójában a szembesülés és elszakadás hárítását látjuk 
végig a lány esetében, akinek képzelgései értelmezhetők a Polcz által teljes 
tagadásként megnevezett jelenség látványos megnyilvánulásaként. A teljes 
tagadás ugyanis itt abban nyilvánul meg, hogy a főszereplő lány a mindennapi 
élet szintjén se képes feldolgozni a halál tényét, valóban pszichotikus tünete-
ket produkálva. A legfőbb ilyen tünet az eltávozott testvér odaképzelése, mely 
kialakulhat a szimbiotikus eggyéolvadásban való megrekedés miatt, mint an-
nak egy végletes megnyilvánulása. Így Su-mi olyannyira próbálja eltávozott 
húga emlékét fenntartani, hogy valóban eggyé válik vele, vagyis ténylegesen 
benne él tovább Su-yeon alakja, mint egy elme által konstruált de számára 
igenis létező személy. Ezáltal azt is megfigyelhetjük, hogy a film nagy részé-
ben a két lány szorosan együtt mozog, valamint, hogy Su-mi számára a húga 
az egyedüli vígaszt adó egyén, akinek féltése és védelmezése szolgál a főhős 
egyetlen érzékelhető céljául. Ahogyan azt még dolgozatom elején említettem, 
a testvéreiket elvesztő fiatalok gyászmunkájakor sokszor előkerül a harag – 
gyakran az elhunyt testvér irányába – és az emiatt kialakuló bűntudat is, me-
lyek a Két nővér esetén érdekes módon reprezentálódnak. 
 A harag ugyanis itt a mostohaanya karakterének irányába erősödik fel, 
mely a film narratíváját tekintve legalább olyan hangsúlyosan mutatkozik 
meg, mint a gyász-trauma tematizálása. Természetesen azonban ezek a fo-
lyamatok és érzések szorosan összefonódnak Su-mi tudatában, így pedig a 
film narratívájában is.  A mostohaanya elképzelt karaktere tehát a lány iránta 
érzett dühének és hibáztatásának kivetülése által konstruálódik meg, ez ma-
gyarázza a nő néhol már túlzó kegyetlenségét és agresszióját. Ugyanakkor 
azt is érdekes megfigyelni, hogy Su-mi gyakorlatilag azonosul, eggyé válik a 
nő személyével bizonyos pontokon (például az ominózus vacsorajelenetnél), 
mely tovább árnyalja a lány mostohaanyjához való hozzáállását. Az, hogy 
„átveszi a helyét”, egyrészt jelentheti a főszereplő család feletti kényszeres 
kontrollra való igényét, valamint az apához való közeledését, vagyis a szere-
tet vágyát is. Ezen a logikán továbbhaladva pedig a nővel folytatott harc va-
lójában Su-mi belső vívódása, önmarcangolása, mely értékelhető a bűntudat 
megjelenéseként is. Bűntudata lehet a lánynak, mivel nem volt ott, amikor az 
anyja öngyilkos lett, vagy amikor a húga a szekrény alatt fuldokolt, ellenben 
ekkor keveredett vitába a későbbi mostohaanyával, mely által az ő elméjében 
a bűnös alakja egyértelműen összeforrott a nővel. A mostohaanya hibáztatá-
sa a Su-yeon megbüntetését bemutató jelenetből is világosan látszik, amikor 
a Su-mi által elképzelt nő bezárja a szintén elképzelt fiatalabbik lánytestvért a 
szekrénybe – pont oda, ahol az anya és gyakorlatilag a főhős húga is meghalt.  
 A bűntudat és a harag érzése azonban szorosan kapcsolódik a film hor-
ror-műfaját erősítő elemeihez is, azaz megához a kísértet megjelenéséhez. 
A házhoz erősen kötődő szellem toposza a Két nővér esetében is jelen van, 
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melynek szerepe azonban nem egyértelmű a film valóságát tekintve. Egy-
felől a szellem a realitás szintjén is valóban fenyegető erőként jelenik meg. 
Ez a „két” lánynál való feltűnés során még nem jelenthető ki, azonban a va-
csoránál összeeső rokon általi észlelés, valamint a film végén a valódi mos-
tohaanyának is megjelenő kísértet már arra ad bizonyítékot, hogy a házban 
ténylegesen természetfeletti erők munkálkodnak. Ez a természetfeletti erő 
pedig értelmezhető – az ázsiai horrorok gyakran visszatérő elemeként – a 
halott anya vagy Su-yeon haragos, bosszúálló kísérteteként, mely azonban 
nem válik egyértelművé a film lezárása után sem. Emellett a szellem jelenléte 
a mostohaanya számára egyfajta bűntudat-projekcióként is felfogható. Így a 
haldokló Su-yeont magára hagyó nő valójában nem tud már jó lelkiismeret-
tel visszatérni a tragikus eseményeknek helyt adó házba, szó szerint kísérti 
ugyanis a cserbenhagyott(ak) szelleme. 
 Ezáltal már jól látható, hogy a Két nővér miként kapcsolódik a pszicho-
lógiai jelenségek filmen való ábrázolásához, melyet az alkotás a főszereplő 
trauma-feldolgozási folyamatának egyes szám első személyű elbeszélésével 
visz véghez. Így a narratíva összetettsége igazodik a gyászfeldolgozás folya-
matának komplexitásához, melyet egyébként valóban meghatároznak a gyá-
szoló és az elhunyt közt fennálló viszonyok és tisztázatlan történések. Ezek a 
rendezetlen traumák okozzák ugyanis a főhős elméjének megbomlását, mely 
a pszichologizáló horror vonulatába helyezi a filmet. Fontos kiemelni még, 
hogy a Két nővér cselekményének nagy része három női szereplő között zaj-
lik, mely azért sem véletlen, mivel – ahogyan azt már a gyász tárgyalásánál 
is említettem – a veszteség nők általi megélése gyakrabban tárgyalt téma-
ként jelenik meg. Így az érzelmek és pszichés folyamatok összetettsége jól 
reprezentálódik az elemzett filmben, melyben a női szereplők már nem csak 
a fenyegető erő áldozataként jelennek meg, hanem nagyon is gondolkodó és 
összetett karakterekként. 
 Összességében tehát elmondható, hogy Jee-woon filmje egy pszicho-
lógiailag pontos illusztrációját adja a fiatal lány gyászfolyamat első fázisai-
ban való megrekedésének.30 A Két nővér tehát a trauma-feldolgozás érdekes 
narratívába-ültetése által nagyon erősen kapcsolódik – a koreai (horror)film 
gyökerei mellett – a később kibontakozó, gyászt feldolgozó horrorok nemzet-
közi sorába, melyre ráerősít az a tény is, hogy a filmből amerikai feldolgozás 
is készült 2009-ben Hívatlan vendég (The Uninvited, Charles Guard – Thomas 
Guard) címmel.  
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Traumatikus	bűntudat	–	az	anya	alakja	mint	projekciós	eszköz	a	Jó 
éjt, anyu!	című	filmben

A pszichológiai vonulattal rendelkező horror a kortárs európai filmkultúrában 
is fontos szerepet tölt be, ennek meghatározó példáját adja az osztrák Jó éjt, 
anyu! (Ich seh, Ich seh) című film, melyet Severin Fiala és Veronika Franz ír-
tak és rendeztek 2014-ben, és amely Ausztriában kifejezetten nagy sikernek 
örvendett. A Jó éjt, anyu! több ponton is kapcsolódik a fentebb elemzett Két 
nővérhez, elég ha csak a film történetének alapjait említjük. Az osztrák film 
is egy testvérpárról szól, ezesetben két fiúról, Eliasról és Lukasról, akik a cse-
lekmény során feltűnően problémás viszonyban állnak édesanyjukkal, miután 
az egy plasztikai műtétet követően kötésekkel a fején, megváltozva tér haza. 
A fiúk neheztelnek rá, melynek alapja kezdetben a nő velük való rideg, ke-
gyetlen viselkedése, mely odáig vezet, hogy a két gyermek megkérdőjelezi, 
valóban az anyjuk tért-e vissza. A film cselekményének hátterében – a Két 
nővérhez hasonlóan – családi tragédiák sora lapul, melynek narratív kifejtése, 
magyarázata itt azonban kevésbé hangsúlyos, számtalan bizonytalan pontot 
hagyva maga után.
 A Jó éjt, anyu! már a sejtelmesen felépített, zavarbaejtő nyitójeleneté-
vel érzékelteti, hogy jelen esetben egy kevésbé konvencionális eszközöket 
alkalmazó horrorfilmet fogunk látni. A kevés dialógus és a lassan hömpölygő 
történések mellett a hangulatteremtés nagyon erős eszköze lesz a filmnek, 
melyben kiemelt szerepet kapnak a külső természet és a házbelső precízen 
megkomponált, steril képei is, illetve a néha feltűnő diszkrét, visszhangszerű 
zenei aláfestések. Azonban Fiala és Franz sajátos fogalmazásmódja mellett 
kirajzolható a filmből egy olyan nehezebben megfejthető narratíva, melyben a 
trauma és gyász központi jelentőségűek. Ezt a sejtelmes képi utalásrendszer 
is megerősíti, így például a víz (és vízbefulladás), a tűz (és felégetés), valamint 
a háziállatként tartott csótányok vizuális motívumai szervesen összefonódnak 
a film cselekményelemeivel.
 Már a film kezdetekor furcsán hat, hogy az anya csak az egyik gyerekkel 
törődik, Eliassal kerül csupán interakcióba, az ő megszólalásaira reagál (arra 
sem kedvesen), így érzékelhető, hogy valamiféle családi probléma lehet a 
háttérben. A film ezáltal gyakorlatilag már a kezdetektől fogva lerombolja az 
idilli család képét, melyben a fiait egyedül nevelő anya láthatóan kegyetlenül 
és önzőn viselkedik gyermekeivel. A nő pihenést színlel, amikor fiai keresik, 
és teljesen kikel magából, amikor egy öngyújtót talál Elias ágyában, fizikai 
erőszakot is alkalmazva a gyereken. Így a Jó éjt, anyu! első felében az anya 
karaktere jelenik meg a horrorban jelen lévő „rém-alakként”, aki a klasszi-
kus szerető és védő funkció helyett éppen, hogy fenyegető erőként lép fel a 
gyermekei (és ezáltal a nézők) szemében. Ennek példájául szolgál az a tipi-
kusan horrorfilmbe illő jelenet, amikor éjszaka a fürdőszobában Elias meglesi 
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az arcát kenegető édesanyját, mire az vérben úszó szemekkel pillant gyerme-
kére a tükörben. Emellett a gyermekek anyjuktól való félelme itt is előtűnik a 
műfajban gyakran használatos rémálom-képek formájában, melyek az iránta 
érzett növekvő iszonyt érzékeltetik. Ennek köszönhetően az ikerpár egyre biz-
tosabb kezd lenni benne, hogy – mivel igazi anyjuk nem így viselkedne velük 
– valójában egy imposztor vette át annak helyét. Ez a teória akkor sem dől 
meg, amikor az anya már kötések nélkül, az „új arcával” mutatkozik meg fiai 
előtt, felajánlva, hogy legyenek újra barátok. 
 Az ezt követő szökésjelenet után fontos fordulópontja következik a film-
nek, amikor az anyát először látjuk igazán összeomlani, és amikor a karakter 
kezdetben fenyegető szerepe teljes mértékben átfordul az áldozatéba. Ekkor 
az ikerpár válik elkövetővé, akik anyjukat lekötözve különféle brutális módo-
kon kezdik kínozni, hogy megtudják, hol van a valódi anyjuk. Ezen a ponton 
a néző már egyre inkább érzékeli, hogy valamiféle súlyos tragédia övezheti a 
szereplők életét, melyre utalnak a falról levett családi képek (vagyis az apa 
nyomának eltüntetése), a háttérben hallatszó telefonbeszélgetés az egyik fiú 
állapotáról, valamint a papnak kifakadó nő beszédében elhangzó „baleset” 
szó is. Ezáltal a végső csavar is egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, így a film 
második felétől fogva a néző egyre inkább osztozik az anya aggodalmában, 
megkérdőjelezve a fiúk identitását, sőt létezését is.31 Így az anya valódi sze-
mélyének kérdéséről áttevődik a hangsúly a gyermek(ek) pszichotikus álla-
potára, mely a film fináléjában fog végső magyarázatot kapni. Ekkor derül 
ugyanis ki egyértelműen az anya szavaiból, hogy valójában Lukas már nem 
él, de a tehetetlen nő az életéért cserébe újra hajlandó belemenni a játékba 
és élőként kezelni halott fiát. A próbálkozás azonban nem sikerül, ugyanis az 
anya – Eliassal ellentétben – továbbra sem látja a másik fiát, így végül a gyer-
mek felgyújtja imposztornak hitt anyját és az egész házat. 
 A végső fordulat tehát sok kérdésre választ ad, azonban ez nem kap ak-
kora narratív-magyarázó szerepet, mint például a Két nővér esetében. Nem 
derül ki egyértelműen például a baleset ideje és körülményei, a szülők szerepe, 
az apa holléte vagy az anya arcműtétének oka. Ugyanakkor a központi trauma 
jelenléte bőven elég ahhoz, hogy a karakterek viselkedését magyarázza, mely 
a jelenlegi film valódi fókuszát adja. A trauma valószínűsíthetően tehát Lukas 
vízbefulladása, melyet a közös játék során Elias nem tudott megakadályozni 
– erre a tragédiára látunk utalást a film nyitó képsoraival. Ezáltal Elias számá-
ra a testvére halála feldolgozhatatlan lesz, így – a Két nővér főszereplőjéhez 
hasonlóan – ő is a képzelet világába menekül, megteremtve maga mellett 
a halott testvére látomását. Ez magyarázatot ad arra, miért csak Lukassal 
kerül interakcióba az anya, és miért említi meg egy telefonbeszélgetésben,

Varga Bence: Gyászfeldolgozás...

31 Lies Lanckman, “I See, I See…”: Goodnight Mommy as Austrian Gothic = Tamar 
Jeffers McDonald, Frances A. Kamm, eds., Gothic Heroines on Screen: Representation, 
Interpretation, and Feminist Inquiry, London, Routledge, 2019, 171–183. 

70  



hogy „nem játszom tovább…el kell fogadnia végre”. Elias tehát szintén a gyász 
kezdeti fázisában rekedt meg, tagadja ikertestvére halálát, így számára a 
hétköznapi valóság szintjén is él Lukas, itt tehát az ikertestvérség révén a 
szimbiotikus eggyéolvadás jelensége még erősebben megjelenik. A film több-
ször is játszik az ikerpár látványával, akik a néző szemében is nagyon nehe-
zen különböztethetők meg, szinte egymással is eggyé olvadnak, ahogyan kö-
zös döntéseiket hozzák. Elias így beolvasztja a saját személyiségébe Lukast, 
aki egyre inkább a tetteit megerősítő és irányító személyként kezd működni. 
Eleinte Elias számára testvére az anya által elnyomott fél, akiért ki kell állni 
(hasonlóan Su-mi és Su-yeon kapcsolatához), azonban idővel Lukas lesz a 
felbújtó, az anya ellen elkövetett szörnyű tettekre sarkalló, rendületlen hang. 
Ahogyan tehát Lukas teret nyer Elias döntésiben, úgy uralkodik el a gyerme-
ken a pszichózis, mely a horrorban ismeretes fenyegető erővé formálja a fiút. 
Elias elméjében mindezen tettek célja pedig a valóság következetességének 
visszaállítása, vagyis a gyermekek által ismert anya visszaszerzése.32 Előfor-
dul azonban, hogy Elias maga is vitába keveredik bűnre ösztönző felével (pél-
dául anyja kínzásakor), mely a gyermekben dúló bizonytalanság és vívódás 
megnyilvánulásaként értelemezhető, árnyalva a fiú lelkivilágát. 
 Amennyiben azonban egy kulcsfogalmat kellene keresnünk Elias visel-
kedéséhez és állapotához, akkor minden bizonnyal a gyászmunkában előke-
rülő túlélők bűntudatának fogalma lenne az. A fináléban el is hangzik az anya 
szájából, hogy „nem a te hibád, hogy Lukas meghalt”, tehát igenis van oka 
a gyermeknek úgy gondolni, hogy az ő hibája a baleset, mely önhibáztatás 
központi tényezője lesz a trauma feldolgozhatatlanságának. Ennek hárításá-
ra pedig a halott testvér már említett életben tartása mellett az anya azo-
nosságának megkérdőjelezése lesz a reakció Elias számára. Így a gyermeki 
bűntudat az anya iránti haragban is megnyilvánul, pontosabban abban, hogy 
a valóban összetört és rossz szülőként viselkedő nőben Elias nem hajlandó 
felismerni az anyját. Ennek alapját adja ugyan az éppen ekkor megvalósuló 
plasztikai beavatkozás, azonban elmondható, hogy a fiú ¬– anya személyét 
illető – szkepszise valójában egy sajátos gyászfolyamat része. Következés-
képp a film felszínén megjelenő, Eliast foglalkoztató „imposztor-kérdés” értel-
mezhető a saját traumáról való figyelem eltereléseként, valamint az anyába 
projektált zavarodott kétségek pszichotikus megnyilvánulásaként. Elias nem 
tud mit kezdeni testvére halálával (illetve apja hiányával), és ezt a zavart 
ülteti át édesanyja megváltozott viselkedésére, megrekedve a gyászfolya-
mat teljes tagadásában. A film lezárása nem ad választ arra egyértelműen, 
hogy Elias túléli-e a tüzet, azonban a zárójelenetben egyesülő álidilli család 
képe vagy a túlvilágon, vagy az Elias tudatában való „találkozás” fejezheti ki. 
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Mindkét esetben megoldatlan marad a gyászmunka, tehát keserű konklúzió-
ként azt kapjuk, hogy a gyermek súlyos személyiségtorzuláson ment keresz-
tül, és nem tudott végül túllépni a tagadás fázisán.
 Érdekes ezen felül az anya karakterének viselkedését is tanulmányozni, 
akire ugyancsak feltűnően hatnak a családi tragédiák. A nő szintén gyászol, 
azonban ő ezt a realitás talaján teszi, elfogadva fia halálának tényét, belépve 
a Kast féle elszakadás fázisába. A Pilling-modell szerint a karakter valahol a 
tudatosulás és az átdolgozás stádiumai között lehet, amikor a gyászoló már a 
racionális elfogadás felé tart, de még heves érzelmek jelenhetnek meg nála 
(pl. harag, szorongás). Az anyánál kitörő érzelmi hullámok a gyereknevelés-
ben is feltűnnek, ez adhat magyarázatot a film első felében domináló – fiára 
kivetített – verbális és fizikai erőszak megjelenésére. Az igazi összeomlás 
csak a gyermek szökése után tör az anyára, ekkor láthatjuk a szorongás sí-
rásban való kitörését, mely egyúttal megmutatja a karakter emberi, törékeny 
oldalát is. A korábbi, pappal való beszélgetéskor pedig a dialógusok szintjén is 
kiderül, hogy a nőt nagyon megviselte a baleset és a férjétől való válás, mely 
utóbbinak traumájára utal a férfiról készült fali- és albumképek teljes hiánya 
is. Így a traumatizált nő rossz szülőként való viselkedése nagyban hozzájárul 
a tragikus végkifejlet előremozdításához, mely folyamatban a legnagyobb gát 
a kommunikáció hiánya és a közös gyászfeldolgozás elmaradása. A plasztikai 
műtét és az utána való megváltozott kinézet motívuma pedig finoman utal a 
gyászmunkában átformálódott személyiségre is, aki külsődleges átalakítással 
kíván „új életet kezdeni”, ezzel azonban csak alapot adva fia pszichotikus ké-
telyének.33 
 Így a Jó éjt, anyu! sok narratív kapcsolatot mutat a Két nővérrel, azon-
ban más filmhagyományból táplálkozik, valamint a pszichológiai vonulat is 
eltérő módon kap helyet benne. Itt ugyanis a rideg, horrorisztikus hangulat a 
képi fogalmazásmód szintjén jelenik meg a leginkább, melyben a természet-
feletti események szinte teljesen eltűnnek. Ezáltal valóban az egész film alatt 
csupán Elias szemén keresztül láthatjuk elméjének kivetüléseit, vagyis a való-
ságos, sivár élet traumájának iszonyatát. Így a film egyértelműen a „pszicho-
lógiai horror” típusához köthető inkább, mint a „természetfeletti horrorhoz”, 
mivel az a valóságból (azaz Elias „valós képzeletéből”) táplálkozik.

Az	elnyomott	gyász	megtestesülése	A Babadook	című	filmben

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

Transzkulturális	motívumok	a	gyászt	feldolgozó	horrorfilmekben

Az általam megvizsgált három film tehát világosan rámutat a kortárs hor-
rorfilm pszichologizáló hajlamának kultúrákon átívelő jelenségére, melyben 
a gyász folyamata gyakran kap központi szerepet. A koreai, az osztrák és az 
ausztrál filmek így azt példázzák, hogy a különböző filmkultúrák különféle 
módokon próbálják a trauma és gyász összetett jelenségét beemelni a horror 
műfajába, melyek esetén azonban több visszatérő elemet is fel lehet fedezni.
Először is az elemzett horrorok filmhagyományi alapjait tekintve fontos 

Varga Bence: Gyászfeldolgozás...

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

         Jó éjt, anyu!
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