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Benke Attila

 Boszorkány-szimbolika
  Dario Argento és Luca Guadagnino Sóhajok című filmjeinek  
   szimbolikája

„Számomra a Sóhajok (Suspiria, 1977) [2018-as] feldolgozása nem tűnik egy 
jól megvalósított projektnek. Hiányzik belőle a félelem, a zene, a feszült-
ség és a képi kreativitás. Az olyan filmek, mint a Tűnj el! (Get Out, 2017) 
vagy az Örökség (Hereditary, 2018) megfogtak a gyönyörű fényképezésükkel, 
a cselekményükkel és a produkciójukkal.” – nyilatkozta Dario Argento Luca 
Guadagnino Sóhajok (Suspiria, 2018) című filmjéről.1 Argento már korábban 
is kifejezte nemtetszését, nem támogatta a Sóhajok remake-jének ötletét. „A 
filmnek van egy sajátos hangulata. Teljesen mindegy, hogy pontosan ugyan-
úgy megcsinálod – ezesetben nem is remake-ről, hanem másolásról beszé-
lünk, aminek semmi értelme –, vagy megváltoztatsz dolgokat, és készítesz 
egy másik filmet. Ebben az esetben azonban felmerül a kérdés, hogy miért 
hívjuk ezt Sóhajoknak?” – fejtette ki Argento az Indie Wire interjújában.2  
Jóllehet Luca Guadagnino egészen másképp viszonyul az olasz rendezőhöz: 
Guadagnino gyerekkora óta rajong a Sóhajokért és Dario Argentóért, már 
kamaszkorában tervezgette a saját változatát. Az alkotó bevallása szerint jó 
kapcsolatot ápol Argentóval, jóllehet arról nem nyilatkozott a The Hollywood 
Reporternek, hogy konkrétan mit mondott neki „mestere” a 2018-as remake 
megtekintése után.3 Valószínűleg azt, amit nyilvánosan is: ennek a feldolgo-
zásnak nem, illetve nem így kellett volna elkészülnie.
 Az tény, hogy a két Sóhajok sok tekintetben különbözik egymástól. Az 
1977-es változat élénk színvilággal, a Dario Argento filmjeinek zenéjét ké-
szítő Goblin számaival, végtelenül egyszerű történetével és karaktereivel, 
brutális és gyomorforgató gyilkosságaival vált a kritikusok között hírhedt-
té, a mozipénztáraknál hatalmas sikerré korában és kultuszfilmmé az évtize-
dek során. A 2018-as verzió épp ellenkezőleg: lecsupaszította a képi világot,

1  Christopher Bollen, Dario Argento on turning a liftime of blood, blades and pulp into high 
art, Interview Magazine (2019), https://www.interviewmagazine.com/film/interview-dario-
argento-suspiria (Utolsó letöltés dátuma: 2019. június 7.) [saját fordítás]
2 Eric Kohn, Dario Argento Says the Remake of ‘Suspiria’ Shouldn’t Happen & His Iggy Pop 
Movie Is Delayed, Indie Wire (2016), https://www.indiewire.com/2016/08/dario-argento-
interview-suspira-remake-2016-locarno-film-festival-1201714247/ (Utolsó letöltés dátuma: 
2019. június 7.) [saját fordítás]
3 Ariston Anderson, ‚Suspiria’ Director Luca Guadagnino Hopes Horror Remake „Comes 
Across as Relentless”, The Hollywood Reporter (2018), https://www.hollywoodreporter.com/
heat-vision/suspiria-director-luca-guadagnino-hopes-horror-remake-is-relentless-1136332 
(Utolsó letöltés dátuma: 2019. június 7.)
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amelyet Thom Yorke minimalista zenéje gazdagított többletjelentéssel, és 
Luca Guadagnino inkább a tánckoreográfiák előtérbe tolásával, valamint a film 
történelmi hátterének kidolgozásával próbálta aktualizálni Argento horrorját. 
Guadagnino műve vegyes kritikákat kapott, és a pénztáraknál sem szerepelt 
jól. Ám mindkét film kritikusai kiemelték, hogy a Sóhajok képi világa izgalmas. 
Bár Argento művét a korabeli ítészek túlstilizáltnak tartották. „Impozáns első 
filmje, a Kristálytollú madár után az egykori kritikus, Argento elkezdte tagadni 
a történetet és a karakterépítést a stílusbravúrok és morbid sokkeffektusok 
javára.” – írta a The Los Angeles Times kritikusa.4 Amit a The New York Times 
cikkírója, Janet Maslin kifejezetten pozitívumnak tartott, szerinte a film szür-
reális atmoszférája, a szokatlan kameraállások, az „őrült világítási effektusok” 
sokkal emlékezetesebbek, mint maga a vérontás.5

 Ugyanígy Luca Guadagnino művét is sokak szerint a képi világ és a mon-
tázstechnika mentette meg. A 2018-as Sóhajokat pont amiatt kritizálták, 
hogy Dario Argento egyszerű alaptörténetét Guadagnino túlterhelte az 1977-
es berlini „német ősz” eseményeivel, a filmbei pszichológus, Dr. Josef Klempe-
rer szálában a Holokauszt és a német kollektív bűntudat témájával, valamint 
a hősnő családi múltjának „zavaros és felületes” bemutatásával. Tóth Csaba 
így írt a Sóhajokról kritikájában: „Guadagnino hihetetlen érzékkel teremt han-
gulatot (aki látta a Szólíts a nevedent, annak ezt nem kell hosszan magyaráz-
ni): filmje az első pillanattól kezdve beszippant magába, és lenyűgöz a tör-
ténet sokszínűségével, valamint a mellékszálak sokaságával. Amiről azonban 
kezdetben azt hittem, hogy ígéretes és izgalmas, arról a film játékidejének 
második felében kiderül, hogy nem több egy jópofa blöffnél: végül sem a 
korszak terrorizmusát, sem a holokausztot nem sikerül szervesen beleépíteni 
a történetbe, a film végére idegen testként lógnak le a Sóhajok lényegi részé-
ről, a horrorról.”6 A The New Yorker kritikusa pedig így marasztalta el Luca 
Guadagninót: „Guadagnino arra koncentrált, amikor rendezte a filmet, hogy 
az absztraktja legyen a nőknek, a táncnak, a terrorizmusnak, a Holokauszt-
nak, Berlinnek és Németországnak, ám eközben elvétette az embereket, a 
helyeket, a karaktereket, akiket lefilmezett. A kamerája semmit sem lát.”7

 Tehát mindkét filmmel az volt a „baj”, hogy az emlékezetes filmforma 
(legyen bár szó élénk színhasználatról vagy bravúros montázstechnikáról) 
nem párosult jól összerakott történettel és karakterekkel. L. Andrew Cooper
4 Kevin Thomas, ’Suspiria’: Highly Stylized Horror, The Los Angeles Times (1977), 23. [saját 
fordítás]
5 Janet Maslin, ’Suspiria,’ a Specialty Movie, Drips with Gore, The New York Times (1977), 
https://www.nytimes.com/1977/08/13/archives/suspiria-a-specialty-movie-drips-with-
gore.html (Utolsó letöltés dátuma: 2019. június 7.)
6 Tóth Csaba, Sóhajok, Vox Mozimagazin (2018), http://www.vox.hu/newvox/?review=sohajok 
(Utolsó letöltés dátuma: 2019. június 7.)
7 Richard Brody, Luca Guadagnino’s Suspiria is the Cinematic Equivalent of a Designer Che 
T-Shirt, The New Yorker (2018), https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/review-
luca-guadagninos-suspiria-is-the-cinematic-equivalent-of-a-designer-che-t-shirt 
(Utolsó letöltés dátuma: 2019. június 7.) [saját fordítás]
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azonban azzal védi meg a Sóhajokat, pontosabban csak Dario Argento filmjét, 
hogy bár maga a hagyományos történetmesélés és karakterépítés háttérbe 
szorul az 1977-es alkotásban, azonban Argento műve éppen a különleges kom-
pozíciókkal, szerkesztésmóddal és képi szimbólumokkal készteti arra a nézőt, 
hogy összerakjon egy értelmes történetet. Cooper szerint az eredeti Sóhajok 
„retrospektív gondolkodást” követel meg a nézőtől. Azaz a látszólag illogikus 
módon egymás mellé helyezett képekből, utalásokból utólag összerakható, 
hogy a befogadó mit látott a vásznon/képernyőn.8 Ugyanígy Luca Guadagnino 
remake-jében is sokkal fontosabb a stílus, a képi kompozíció és a képek rit-
musa, mint a dialógusok vagy a cselekmény fordulatai. Dario Argento műve 
azért végtelenül egyszerű, mert Argentót soha sem a történet, hanem annak 
megvalósítása, a kameramunka, a jelenetezés és a kompozíciók érdekelték, 
ezek segítségével dolgozott fel egy-egy pszichológiailag motivált problémát 
horrorfilmjeiben (Mélyvörös [Profondo Rosso, 1975], Tenebre [1982], Jelen-
ség [Phenomena, 1985], Opera [1987]), illetve az úgynevezett „Három anya-
trilógiában” (Sóhajok, Pokol [Inferno, 1980], Könnek anyja [La terza madre, 
2007]). A trilógiában kifejezetten a nőiség és a nő-anya kapcsolat kérdéskörét 
elemezte a „boszorkány metaforákon” keresztül. Luca Guadagnino sok min-
denben eltért mesterétől és az eredetitől, de ebben a tekintetben hű maradt 
hozzájuk: tézisfilmjében a történelmi kollektív bűntudatot, a terrorakciókat, a 
boszorkányokat és a női felszabadulás témaköreit kapcsolja össze a táncon, a 
ritmuson és a képi szimbólumokon keresztül.
 A továbbiakban a két filmet fogom egymás mellé állítani, és arra a fő 
kérdésre keresem a választ, hogy konkrétan miben hasonlít és miben külön-
bözik a két film szimbólumait és ezzel összefüggésben fő témáját tekintve. 
Azaz állításom az, hogy nem is annyira az a fontos különbség Argento és 
Guadagnino művei között, hogy előbbi csak metaforikusan utal a történelem-
re, míg utóbbi direkten megidézi azt, hanem a nőiséget, illetve a női szerepe-
ket mutatják be különböző módon, különböző filmformával. Másodsorban ez 
a tanulmány egy reflexió Deák-Sárosi László izgalmas könyvére, A szimboli-
kus-retorikus filmre, amelyben a szerző érdekes és tartalmas elemzése kizá-
rólag (magyar) művészfilmekkel, az „innovatív fősodorral” foglalkozik.9 Habár 
elemzésemben nem kísérlem meg szorosan követni Deák-Sárosi módszerta-
nát, azonban a továbbiakban amellett fogok érvelni a szerző főbb állításaira 
alapozva, hogy a szimbolikus-retorikus filmek közül nem érdemes kizárni a 
műfaji filmeket sem. Főleg, hogy az ezredforduló környékén és azután szép 
számmal készültek „art-horrorok” (Kör [Ringu, 1998], Meghallgatás [Ôdishon, 
1999], A vámpír árnyéka [Shadow of the Vampire, 2000], Két nővér [Janghwa, 
Hongryeon, 2003], A faun labirintusa [El laberinto del fauno, 2006], Engedj be! 

8 L. Andrew Cooper, Dario Argento. Contemporary Film Directors, Urbana, Chicago, 
Springfield, University of Illinois Press, 2012, 73–127.
9 Deák-Sárosi László, A szimbolikus-retorikus film. Szőts, Jancsó, Huszárik, Mundruczó, 
Tarr és a modernizmusok, Budapest, Magyar Napló – FOKUSZ Egyesület, 2016.
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[Låt den rätte komma in, 2008] Valahol Angliában [A Field in England, 2013], 
Nyers [Grave, 2016], Tűnj el!, Örökség), amelyek képileg is izgalmasak voltak. 
Ehhez a trendhez sorolható Luca Guadagnino Sóhajokja is, így tanulmányom 
remélhetőleg azt is demonstrálja, hogy egy horrorfilm is lehet formai értelem-
ben kiemelkedő alkotás, amelyet nem túlzás Jancsó Miklós vagy Mundruczó 
Kornél szimbolikus-retorikus filmjeivel egy lapon említeni.

Mese szimbólumokkal

Deák-Sárosi László Gilles Deleuze elméletére alapoz, illetve azt egészíti ki. 
Deleuze kétfajta filmformát vagy képtípust különít el: a mozgás-képet és az 
idő-képet. Előbbi a klasszikus zsánerfilmekben és művészfilmekben (1903-
1950) jellemző, amelyekben a mozgás és az idő folyamatossága (a kontinui-
tás) határozta meg a filmformát. Utóbbit a hatvanas-hetvenes évek moder-
nista művészfilmjei alakították ki, és leegyszerűsítve az időrendfelbontás, az 
oksági kapcsolatok lazítása és a mentális folyamatok ábrázolása a főbb jel-
lemzői.10 Deák-Sárosi ezekhez teszi hozzá saját fogalmát, a szimbólum-képet, 
ami néhány előzmény után (Szőts István: Emberek a havason [1943], Hu-
szárik Zoltán: Szindbád [1971], Jancsó Miklós: Égi bárány [1971]) az 1980-as 
évektől, azaz a filmes posztmodern korszak kezdetétől terjedt el az „innovatív 
fősodorban” (az újító szellemű filmek gyűjtőfogalma). Természetesen a moz-
gás-képet alkalmazó klasszikus filmek és az idő-képpel dolgozó modernista 
filmek sem tűntek el, hanem párhuzamosan léteznek a szimbolikus-retorikus 
filmekkel. És a szerző azt is leszögezi, hogy mind a tradicionális probléma-
megoldó elbeszélést használó filmek, mind a modern művészfilmek éltek és 
élnek képi szimbólumokkal, vizuális retorikai alakzatokkal, szóképekkel, ki-
szólásokkal és más retorikai eszközökkel. Azonban a szimbolikus-retorikus 
filmek még az idő-képpel operáló modern filmeknél is radikálisabban hát-
térbe szorítják a hagyományos narratív formákat, a hagyományos kauzális 
kapcsolatokat és általában a kontinuitást. A filmek cselekményét markánsan 
nem epizódok és fordulatok dinamikája szervezi, hanem képi szimbólumok. 
Persze a klasszikus filmekben is vannak képi szimbólumok, azonban ezek 
belesimulnak a cselekmény szövetébe, a történetmesélést szolgálják, illetve 
valószerűek, realisztikusan motiváltak. Ezzel szemben a szimbolikus-retorikus 
filmek absztrakt, filozófiai témákkal foglalkoznak, és kifejezetten nem realista 
módon dolgozzák fel témáikat. Huszárik, Jancsó, Mundruczó Kornél és Tarr 
Béla filmjeiben az alkotók általában egy-egy vezértémát (Szindbád – nosz-
talgia és a dzsentrivilág eltűnése; Égi bárány – politikai rendszerváltások; 
Szelíd teremtés – A Frankenstein-terv [2010] – filmkészítés és apaság; A to-
rinói ló [2011] – az emberiség elaljasodása) bontanak ki minimális dialógussal 

10  Gilles Deleuze, A mozgás-kép. Film 1. és Az idő-kép. Film 2. Budapest, Palatinus, 2008.
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és szimbólumokban gazdag (de nem feltétlenül harsány, stilizált vagy orna-
mentális) képi kompozíciókkal és képmontázzsal.11

 Deák-Sárosi László elemzésében ideológiai szempontokat is érvényesít, 
és megállapítja, hogy ezek a szimbolikus-retorikus filmek nem népszerűek 
a nagyközönség körében. Ennek oka egyfelől az, hogy kifejezetten képekkel 
„mesélnek”, vagyis járják körbe vezértémájukat, erjesztve vagy lebontva a 
hagyományos történetmesélést. Másfelől ezek a filmek gyakran szembe men-
nek a tradicionális (patriarchális társadalmi, keresztény) értékrenddel, vagyis 
a vizuális retorika eszközeivel igyekeznek meggyőzni a befogadót „igazukról”. 
A szerző szerint ezek a filmek a normaszegés által fejti ki hatásukat, a hatás-
eszközök ürügyén fogadtatják el üzenetüket. A filmkép (amely képek soroza-
tából és hangokból tevődik össze) sokkal több információt tartalmaz, mint egy 
nyelvi egység, így Deák-Sárosi szerint ez a fajta képi meggyőzés különösen 
hatékony lehet. A szimbolikus-retorikus film szokatlan, normaszegő filmképei 
a tudattalanra is hatást gyakorolhatnak.12 „Egy műalkotásban általában és 
általánosan a fent említett kivételektől eltekintve minden szerzői szándékos-
ságnak és szerzői kinyilatkoztatásnak tekintendő, még a képek látszólag sem-
milyen személyhez és nézőponthoz nem tartozó mutogatása is.”13

 Továbbá Deák-Sárosi László rámutat arra, hogy ehhez a meggyőzéshez a 
filmek felhasználhatják a retorika összes fontosabb alakzatát, legyen bár szó 
ellentétről, hasonlatról, metaforáról, paradoxonról, elidegenítésről, lehetetlen 
alakzatról vagy metonímiáról. Így például a Szindbádban látszólag értelmet-
len vágókép szakítja félbe a híres fogadói ebédjelenetet, hiszen a pirospapri-
kával megszórt velő és a jeges vízből kihalászott vörös kendőnek elsődleges 
szinten nem sok köze van egymáshoz. Azonban a két kép egymás mellé állítá-
sából, illetve a pincér történetéből és a főhős reakciójából összeáll a jelentést: 
Szindbád úgy habzsolja az ételt, mint a nőket. Ez a habzsolás azonban – mint 
a történet végére kiderül – káros nemcsak a címszereplő egészségre, de „ál-
dozataira” is.14

 De még ezeknél az egyszerűbb vizuális retorikai alakzatoknál is fonto-
sabbak a komplex szimbólumok, amelyek közmegegyezésen alapuló jelek, te-
hát a kollektív tudatba és tudattalanba rögzültek. Deák-Sárosi László rámutat 
arra, hogy a szimbolikus-retorikus filmek kifejezetten a társadalomban rögzült 
szimbólumokat forgatják fel, azaz dekonstruálják. „A művészet, köztük a film 
szimbólumokat teremt vagy ír át annak megfelelően, hogy a szerző, rendező 
hogyan akarja átírni a valóságról alkotott képet.” – írja a szerző.15 A szimbó-
lum-képet használó filmekben a jelképek kapják a legfőbb szerepet, ame-
lyek mintegy helyettesítik a hagyományos történetmesélést és dramaturgiát. 

11  Deák-Sárosi, A szimbolikus-retorikus film, im, 11–21.
12 im, 23–40.
13 im, 64.
14 im, 40–55.
15 im, 56.
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A jelképeket pedig különféle retorikai alakzatokkal, szóképekkel (túlzás, el-
lentét, képtelen ellentét [oximoron], képtelen kép- és fogalomtársítás stb.) 
hangolják át a szimbolikus-retorikus film szerzői. Így például Jancsó Miklós 
előszeretettel alkalmaz nemzeti jelképeket (trikolor zászló, kokárda, díszma-
gyar, huszárfigurák stb.), amelyeket ironikusan átértelmez, sőt kigúnyol (pél-
dául a Gellért-hegyi Citadellát a Lyuhász Lyácint Bt nevű punkzenekar direkt 
elrontott Szécsi Pál-dalfeldolgozásával az Anyád!... a szúnyogokban [2000]).16

 A normaszegésről ugyan már volt szó, ám Deák-Sárosi László egy másik 
fejezetben külön foglalkozik azzal, hogy a szimbolikus-retorikus filmek kifeje-
zetten baloldali, társadalom- és ideológiakritikus alkotások, ezért is hozhatók 
összefüggésbe ezek a filmek a marxizmus, nihilizmus és az egzisztencializmus 
filozófiájával, illetve a dekonstrukció elméletével. „A dekonstrukció művelője a 
rendszer keretein belül mozog, ám célja, hogy rést üssön rajta” – fogalmazza 
meg Deák-Sárosi egyszerűen a dekonstrukció lényegét.17 Amit a tradicionális 
értékrend (patriarchális család, nemi szerepek, hagyományos társadalmi osz-
tályrendszer stb.) védelmezői veszélyes felforgató erőnek tartanak. A szerző 
szerint nem az a dekonstruktőr célja, hogy kiegyenlítse a hatalmi viszonyokat, 
hanem hogy a korábban elnyomott, kisebbségi álláspontot juttassa érvényre, 
helyezze előtérbe.18 Amivel persze lehet vitatkozni, mivel például a nőket nem 
szerencsés és nem is lehet kisebbségnek nevezni, viszont a hatvanas-hetve-
nes évek feminista filmjei, mint Chantal Akerman Jeanne Dielmanja (Jeanne 
Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, 1976), Mészáros Márta Kilenc 
hónapja (1976) vagy éppen elemzésem főszereplői, a Sóhajok-filmek ugyan-
úgy a dekonstrukciót alkalmazták, hogy előtérbe helyezzék a tradicionális női 
társadalmi-nemi szerepek ellentmondásait, azaz „hangot adjanak” a hagyo-
mányosan férficentrikus filmiparban a nőknek.
 A szimbolikus-retorikus filmek tehát a jelképek kifigurázásával, elide-
genítő effektusokkal, szokatlan képi társításokkal dekonstruálják a korábban 
vagy bizonyos kortárs filmekben természetesnek beállított ideológiai konst-
rukciókat. Ezért ezeknek a filmeknek a világai sokszor kifejezetten mester-
ségesek, vagy ahogy Deák-Sárosi fogalmaz, bennük „ál-jelenvalóság” érhető 
tetten. „Az 1970-es és az 1980-as évektől a posztmodern stílus és a szimboli-
kus-retorikus film eszköztára alapján elkezdődik a felbomlás és egyben az ön-
maga ellentétébe való fordulás. A formai és esztétikai újítás nem a megújulás, 
hanem a pusztulás, a leépülés szolgálatába áll, aminek végpontja az, hogy az 
egyik legelismertebb magyar rendező, Tarr Béla ötvenöt évesen elkészít egy 
filmet a világvégéről, és kijelenti, hogy ez az utolsó alkotása, mert nincs már 
értelme filmet készíteni” – olvashatjuk a szerző ideológiai és esztétikai szem-
pontból is vitatható okfejtését.19 Azonban az tény, hogy mindkét Sóhajok-film

16 Im. 55-59.
17 Im. 76.
18 Im. 73-79.
19 Im. 96.
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központi témája a pusztulás, és mind Argento, mind Guadagnino horrorja 
apokaliptikus végjátékkal sokkolja nézőit. De vajon a pusztulás és a rombo-
lás valóban nem lehetnek pozitív erők? Deák-Sárosi László állítására éppen 
az 1977-es, de még inkább a 2018-as Sóhajok cáfol rá, hiszen a szimbolikus 
kataklizma a főhősnők számára felszabadulást hoz. A kérdés már csak az, 
hogy ez a felszabadulás mit jelent, mivel jár és ennek mi lesz vagy lehet a 
következménye.

Színszimbolika és mozgásszimbolika

Sóhajok (1977)
„A boszorkányok mindig is érdekeltek; nem hiszek az ördögben, ahogy a fil-
mekben megjelenik, azon mindig csak nevetek. (…) A Sóhajokra nagyon erő-
sen hatott a Hófehérke és a hét törpe (Snow White and the Seven Dwarfs, 
1937); a tervem egy korai szakaszában még az is megfordult a fejemben, 
hogy a cselekmény egy gyerekiskolában játszódik, ahol a tanárok boszorká-
nyok, akik a gyerekeket kínozzák” – vallotta meg Dario Argento.20 Argento 
bevallottan a klasszikus Disney-rajzfilm színvilágát szerette volna reprodu-
kálni, amihez az ötvenes években széles körben használt Technicolor-techni-
kákat alkalmazott. Így a Sóhajokban nagy a színek között a kontraszt, és a 
film kifejezetten az elsődleges színeket (vörös, kék, sárga) ütközteti, illetve 
kombinálja. Dario Argento „barokkos stílusa”21 nem pusztán hatásvadászat, 
hanem nagyon is következetes koncepcióból fakad. Mint azt Kömlődi Ferenc 
is megjegyzi, Argentóra általában jellemző, hogy túlbonyolítja a cselekményt 
vagy nem varr el szálakat, azonban képi kompozíciói, kameramunkája és mo-
tívumai, szimbólumai sokkal fontosabbak magánál a történetnél. „Valóság-e, 
amit átélünk, vagy az egész világ káprázat csupán? A képek bennünk kelnek 
életre, a rémálmaink vagyunk.” – így elemzi a Sóhajokat Kömlődi.22

 A korabeli kritikusokkal szemben Maitland McDonagh is megvédi Argento 
stilizált horrorfilmjét. McDonagh állítása szerint a rendező a film reptéri nyitó-
jelenetétől kezdve következetesen építi fel a szürreális, pszichedelikus világot 
a színek és más szimbólumok segítségével. A szerző amellett érvel, hogy a 
vibráló színek kezdettől a boszorkányok „hisztérikus, hiperérzékeny világá”-
ra utalnak, ha amúgy a játékidő kétharmadáig csak a Goblin dalszövegében 
van kimondva a „boszorkány” szó.23 L. Andrew Cooper pedig McDonagh-val 
egyetértésben megállapítja, hogy a Sóhajokban maga a történet végtelenül 
20  Maitland McDonagh, Broken Mirrors / Broken Minds. The Dark Dreams of Dario Argento, 
London, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991. [E-könyv, nincs oldalszám, az 
idézet a „Suspiria and Inferno” című fejezetben szerepel. Saját fordítás]
21 Kömlődi Ferenc, Sóhajok, könnyek, sötétség. Dario Argento poklai, Filmvilág 1997/8, 
36–38.
22 Kömlődi, im, 38.
23 McDonagh, Broken Mirrors / Broken Minds, im.
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egyszerű, egyenes vonalú, viszont a hangulat és a vezértéma (vezértémák) ké-
peken keresztül történő megjelenítése hatványozottan fontos. Cooper szerint 
nemcsak a színek, de a vágás, az extrém kameraszögek és a zene is a paranoia 
és az állandó megfigyeltség érzetét erősítik. És amit sokan „túlbonyolítás”-nak 
látnak (hogy például ki gyilkolja meg a táncakadémiáról menekülő Patriciát a 
film elején), az valójában a boszorkánysághoz és a mágiához kapcsolódó meg-
magyarázhatatlanság következetes ábrázolása.24 Ezért is tartom fontosnak 
Deák-Sárosi László művének mintájára képről-képre megvizsgálni a filmet, il-
letve ahogy Deák-Sárosi nevezi, a film kisszerkezetét (a képeket, beállításokat).
 A Sóhajok nyitójelenetében egy narrátor vázolja fel az alapszituációt, 
akár egy mesében: Suzy Bannion, a naiv és fiatal amerikai lány megérkezik 
Freiburgba, hogy a Tanz Akademie-n képezze magát. A nyitójelenet a repté-
ren játszódik, és ebben hangsúlyos a kijárat, az ajtó motívuma. Amikor Suzy 
szemszögéből elénk tárul a kijárat, felcsendül a Goblin főtémája, a kamera 
megindul az ajtó felé, és egy vörös ruhás nőt látunk rajta kimenni. Majd az 
ajtó felé haladva látunk különböző feliratokat és plakátokat, amelyek szintén 
beszédes szimbólumokként funkcionálnak. A jelenetben a kijárat felé haladva 
a reptér fakóbb, természetesebb színvilágát egyre intenzívebben felváltják a 
neonfények és plakátok domináns vörös, sárga, zöld, fekete / sötét tónusai. A 
kijárat melletti plakáton pedig egy nyomasztó, barna-fekete erdő látható „Fe-
kete erdő” felirattal. Az erdőmotívum később is visszatér, amikor Suzy taxival 
a táncakadémiára utazik. Avagy Dario Argento műve mindezzel azt érzékelte-
ti, hogy a főhős egy másik világba lép át, amit eluralnak a Technicolor-színek 
és a Goblin misztikus, gonosz szellemek jelenlétét érzékeltető főtémája. A 
plakáton látható erdő pedig az elveszettség szimbóluma, és feltűnik a Hófe-
hérkében is, amelyben egyaránt jelent menedéket és kiszolgáltatottságot, 
hiszen a hét törpe védelme mellett a boszorkánykirálynő is az erdő mélyén 
talál rá a bányában dolgozó törpék távollétében magányos lányra. Tehát a 
kiszolgáltatottság és a gonosz Suzy-ra kivetett hálója már a Sóhajok nyitóje-
lenetében érzékelhető a színekből, a képi szimbólumokból.

   
 24 Cooper, Dario Argento, im, 73–127.
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A kiszolgáltatottság és a megfigyeltség érzése pedig csak erősödhet a né-
zőben és a főhősnőben is, ahogy Suzy kilép a repülőtérről. Intenzív eső és 
vakító fények fogadják a lányt odakint, majd az őt szállító sárga taxi begördül 
a parkolóba. Kömlődi Ferenc helyesen megállapítja, hogy a vizet, az eső mo-
tívumát Dario Argento a nyugati kultúrkörben elterjedt jelentésével direkt el-
lentétes módon használja.25 Azaz míg a víz és az eső általában egy pozitív, az 
egyént megtisztító, felszabadító erő (és a film végén tulajdonképpen az is lesz, 
miután helyre áll a „rend”), addig itt éppen ellenkezőleg: elszigeteli a lányt 
a külvilgától, és kiszolgáltatottá teszi a boszorkányoknak. Már csak azért is, 
mert betereli a taxiba, ami a táncakadémiáig viszi. A kocsiban Suzy látszólag 
felszabadult és boldog, mert megmenekült a záporesőtől, azonban Argento 
a lány arcán cikázó vörös-kék-sárga-zöld színekkel és a visszapillantó tükör, 
illetve a lány arcát tükröző szélvédő paranoid és nyugtalanító beállításával el-
lenpontozza a főhősnő látszólagos nyugalmát. A Suzy arcát tükröző visszapil-
lantó és szélvédő, valamint a nézőnek háttal ülő, így arctalan, a tükröt figyelő 
taxis az állandó megfigyeltség érzetét erősítik. De ha ez nem lenne elég, a 
befogadó még egy vágóképet kap egy, a zord időjárás miatt felkavart folyóról.

25 Kömlődi, im. 36–38.
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A Sóhajok a megérkezést követően még inkább nyomatékosítja, hogy Suzy 
nemcsak egy idegen országba, de egy másik világba, egy másik dimenzióba 
érkezett meg: a reptéren még plakáton látott erdő valóságossá válik. Ezen 
halad át a taxi, a lány ezen keresztül jut el a táncakadémiáig. Az eső megma-
rad, a vörös festésű, aranyszínű és fekete ornamentális motívumokkal díszí-
tett intézmény épülete a mindent eláztató esőn keresztül tárul a néző elé. A 
vörös és fekete az egész film alatt jellemezi a boszorkányokat: vörös és fekete 
folyosókon és ajtókon lehet eljutni Markosig, az akadémiát vezető és a tanu-
lókon élősködő ősboszorkányig, és a cselekmény elején meggyilkolt Patricia 
arcára is vörös fény vetül, miközben a sötétből megtámadja egy ismeretlen 
erő. A nyugati kultúrkörben a vöröshöz a szenvedély, a tűz és a vér mellett a 
veszély (elég csak a közlekedésben használt „Tilos” és „Stop” táblákra gon-
dolni) és a harag is társul. Ahogy a fekete mint mindent elnyelő „nem szín” a 
gyász, a gonosz és a halál „színe”.
 A sötét-barna árnyalatú erdőn át tehát eljutottunk a vörös-feke-
te táncakadémiáig: a nyugtalanító, vészjósló színek előrevetítik a Sóhajok 
borzalmait, így nemcsak a főhősben, de a nézőben is kialakulhat a szoron-
gás érzése. Nem mellesleg ha megfigyeljük az épület ornamentális mo-
tívumait, akkor még inkább érezhetjük a gonosz közelségét. Az akadémia 
bejáratának boltívéből egyfelől kiolvashatunk egy „W”-t, ami utalhat az an-
gol „witch” („boszorkány”) szóra, de Lucifer jelképére is (az alábbi képe-
ken látható). Ugyanakkor a díszben szerepel a háromszög is, ami a „Min-
dent látó szem” nevű, szintén okkult (és a szabadkőművesekhez is gyakran 
társított) szimbólumra utal, amit nemcsak Istenhez, hanem a Sátánhoz 
is társítanak, aki mindenütt jelen van, és szemmel tartja az embereket.
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  Lucifer szimbóluma és a „mindent látó szem”
  
De a táncakadémia szobrairól és vízköpőiről készült képek is beszédesek. 
Ugyan ezeket Dario Argento csak a film végén mutatja meg közelképeken, 
amikor Suzy felfedezi a titkos ajtót, és eljut Markosig, azonban fontos részét 
képezik az épület szimbolikájának, és bizonyítják, hogy Argento nem vélet-
lenül választotta ezt az objektumot a cselekmény fő helyszínéül (a stúdiófel-
vételek Rómában készültek, de a minta a freiburgi Haus zum Walfisch volt). 
A díszeken, szobrokon egy kivételtől eltekintve beazonosíthatatlan állatszerű 
szörnyfigurákat láthatunk. Az egyik azonban egy testesebb nőalakot ábrázol, 
ami akár a Willendorfi Vénuszt is eszünkbe juttathatja. Az őskori szobor bizo-
nyos értelmezések szerint egy ősanyát ábrázol. A Sóhajok hasonló épületdí-
sze is az ősanyára, a Sóhajok Anyjára (Mater Suspiriorum) utal, ami Argento 
műve mitológiájának alapja. Az Argento és Daria Nicolodi által írt forgató-
könyvet egyrészt Thomas De Quincy 1845-ös esszéje, a Suspiria de Profundis 
ihlette, amelyben a szerző bemutatja a három ősanyát (Mater Suspiriorum, 
Mater Tenebrarum [Sötétség Anyja], Mater Lachrymarum [Könnyek Anyja]), 
akik szerepet játszottak az emberek szenvedéseinek kialakulásában, és a vi-
lágot uralták „isten és ördög” előtt.26 Helena Markos, a táncakadémia alapítója

26 A Sóhajok másik ihletforrása maga Daria Nicolodi. Ő eredetileg nemcsak íróként, és Mar-
kos hangjaként lett volna jelen a filmben, de ő játszotta volna Suzyt, a főszereplőt is. Ami-
att, mert állítása szerint nagymamája egy német zeneakadémiára járt, amiről úgy tudták, 
hogy falai mögött titkos boszorkánygyűléseket tartanak. 
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a Sóhajok Anyjának egyik manifesztációja, aki a fiatal lányokon élősködik már 
a XIX. század óta, és külső megjelenésében hasonlít az épületen látható nő-
szoborra. Jóllehet, Markos bőre megkérgesedett, illetve rothadásnak indult, 
leginkább egy ördög vagy élőhalott benyomását kelti. Ezért is találó, hogy 
Dario Argento és Luciano Tovoli operatőr kamerája a játékidő alatt többször is 
megmutatja, végigpásztázza az épületet, mert az ősanyát és a szörnyfigurá-
kat egymás mellé helyezve is érzékelhető, hogy az intézményt egy szörnye-
teg, egy ősboszorkány tartja a markában.

 

   
 
   

Magát Markost a 2018-as remake-kel ellentétben a néző nem is láthatja a 
cselekmény végéig, és akkor is csak pár másodpercre, amikor a kétségbe-
esett Suzy félelmében ledöfi. Dario Argento a szimbólumok és színek mellett 
árnyjátékokkal és kameraszögekkel érzékelteti a természetfeletti és az ősbo-
szorkány jelenlétét.
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Egyfelől az ősboszorkány korrupt hatalmát jelképezik a cselekmény során 
feltűnő férgek, amelyeket Miss Tanner és Madame Blanc, az iskola veze-
tő tanárai persze a romlott étel jelenlétének tulajdonítanak. A férgek egyik 
este ellepik a lányok szobáját, Suzy a hajában és a fésűjében is rájuk talál.

   

A vonatkozó jelenetsorban hangsúlyos, hogy a férgek mindent elleptek, min-
den használati tárgyon, sőt még a lányok testrészein is ott vannak. Amikor 
az állítólagos romlott ételt tartalmazó doboz látható a tárolóhelységben, ak-
kor a férgek pozíciójából kiolvasható egy „W” és egy „M” betű is, amelyek az 
angol „witch” szóra és Markosra utalhatnak. Vagyis a néző összerakhatja a 
fejében, hogy az állatok egyáltalán nem a romlott étel miatt tűntek fel, ha-
nem ez is Markos egyik varázslata, illetve az ő gonosz hatalmának szimptó-
mája. Sőt a lányok sorsát is előre vetíti a féreginvázió. A férgeket általában 
azért is tartjuk visszataszítónak, mert a romlott ételek mellett az elpusztult, 
bomlásnak indult élőlények, így a halott emberek testén jelennek meg. Azaz 
ha Suzy és társai nem leplezik le a boszorkányokat, hanem passzívan tűrik, 
hogy varázslatokkal és varázsitalokkal (a főhősnőnek egyik ájulása után az 
orvos vörösbort ír fel, amibe Madame Blanc és a boszorkányok valamit bele-
kevernek) mérgezzék, manipulálják őket, akkor az ő testüket is férgek fogják 
rágni, azaz meghalnak vagy élőhalottakká válnak (akár Suzy barátnője, Sara). 
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A férgek bevezetése pedig azért is szükséges, hogy a főboszorkány közelebb 
tudjon kerülni a lányokhoz. A féreginvázió miatt mindenkit kiterelnek a háló-
szobájából egy nagy terembe, ahol ideiglenesen eltölthetik az éjszakát. A te-
remben a lányok ágyait hatalmas, fehér függönyös paravánokkal veszik körbe, 
és választják el a helyiség másik részétől, illetve egymástól. Éjszaka azonban, 
amikor Dario Argento vörössel világítja meg a termet és a függönyöket, egy 
árny tűnik fel az egyik függöny mögött, a szomszéd „szobában” helyet foglaló 
tanulók mellett. Ez az árny láthatóan fizikailag nem a szomszédos térben tar-
tózkodik, viszont démoni formájában rátelepszik a lányokra. Eközben Sara az-
zal győzködi Suzyt, hogy már ittléte óta érzi, hogy valaki figyeli őket, és emel-
lett furcsa, kellemetlen, megmagyarázhatatlan érzések kerítik őt hatalmukba.
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 A jelenetben ismét az épületet domináló vörös-fekete kerül előtérbe, ami 
elnyomja, átszínezi a félhomályban a fehér lepedők és a lányok hálóingeinek 
fehér színét. A fehér a tisztaság és az egység szimbóluma, hiszen a fehér 
nem önálló szín, a fehér fény magában foglal minden színt, beleértve a vöröst 
is. Ha a fehér fényt megfelelő szűrővel megtörjük, akkor akár a vörös szín is 
„kinyerhető” belőle. A fehér hálóingben alvásra készülő lányokra rátelepedő 
vörös-fekete Markos-árny az ártatlanság elvesztésének, illetve veszélyezte-
tettségének szimbóluma. A Sóhajok ezzel is azt nyomatékosítja, amit a film 
elején az erdővel, az intenzív esővel, a táncakadémia ornamentális díszeivel 
és a féreginvázióval: a megfigyeltséget, a kiszolgáltatottságot és a veszélyez-
tetettséget.
 A Sóhajokban a színek és fényjátékok mellett kitüntetett szerepet kap-
tak a tükörkompozíciók és a tükröződő felületek. Már említettem, hogy a nyi-
tójelenetben, a taxiban is hangsúlyos a visszapillantó és a szélvédő szerepe, 
de később is láthatjuk vagy Suzy tükörképeit, vagy más karaktereket (például 
egyik jelenetben Miss Tannert vörös háttérrel) feltűnni a tükrökben. A tükör 
egyfelől az (ön)reflexió, a magunkba nézés, másfelől, természeténél fogva 
egy alternatív világ jelképe (hiszen önmagunk tükörképe hozzánk hasonló, de 
nem azonos velünk). Továbbá a tükör hasonló, mint a filmkamera: egyrészt 
visszatükrözi az objektív valóságot, másfelől el is torzíthatja azt. A tükörkom-
pozíciók egy részében Suzy arca látható, és a lány jellemzően nem néz szem-
be önmaga tükörképével, hanem háttal áll annak vagy egy másik karakterre 
tekint. Ezeket a képeket kétféleképpen is értelmezhetjük. Egyfelől Suzy a 
játékidő kétharmadáig naivan nem vesz tudomást, illetve nem akar tudomást 
venni az iskola színfalai mögött zajló eseményekről, az ezekre utaló jelekről. 
Azaz nem akar szembenézni végzetével, inkább hátat fordít annak vagy elfor-
dítja tekintetét.
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Másfelől a tükör és a reflexív felületek – mint arra a nyitójelenet idézett visz-
szapillantó tükrös beállítása is utal – a boszorkányokat és a természetfeletti 
erőt (vagyis az alternatív valóságot) is szimbolizálják. Hiszen az egyik jele-
netben a bennfentes Miss Tanner jelenik meg egy tükörben. Patricia meggyil-
kolása és a gyilkos erő felbukkanása előtt saját magával néz szembe az ab-
laküvegben, amelyben ezután megjelenik egy fekete párducot idéző, világító 
szempár. Amikor pedig Suzy egy pszichológussal, Milius professzorral beszél-
get egy külső helyszínen, van egy beállítás, amelyben egy ablaküveg torzí-
tott képén látjuk a beszélgető partnereket, mintha valaki megfigyelné őket. 
Ráadásul a háttérben, a professzortól balra egy férfi képe is látható. Tehát 
a tükör egy másik, torzított világot, egy természetfeletti erőt is reprezentál, 
amivel Suzynak szembe kell néznie a fináléban.
 Ez a természetfeletti erő direkten nem jelenik meg a játékidő nagy ré-
szében, vagyis a főboszorkányhoz hasonlóan magát a mágiát sem látjuk, csak 
az eredményét tapasztaljuk, illetve a gonosz szellemek, boszorkányok szub-
jektívjével azonosít minket Dario Argento.
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Amikor Suzy bűbáj hatása alatt, kábultan fekszik, és Sara kétségbeesetten 
próbálja felrázni, majd magára marad, a kamera az egyik villanykörte mögül, 
a plafonról figyeli a szereplőket. Az izzószálak „W” betűt formálnak, ami is-
mét egyértelművé teszi, hogy nem pusztán a kamera objektívjével, hanem a 
boszorkányokhoz társítható gonosz erő szubjektívjével azonosul a néző. Ez a 
gonosz erő pedig hamarosan ki is oltja a lámpákat, és méregzöld színbe borul 
a szoba, majd a vörössel és zölddel megvilágított ajtó üvegjében vakító fény 
jelenik meg. A méregzöld fény pedig látható, hogy Suzy arcát is beborítja. Ami 
ismét nyomatékosítja, hogy a lány nem önmaga, varázslat hatása alatt áll, és 
az épület titkos helyiségeibe induló Sara sem számíthat semmi jóra. Kompo-
zíciók, extrém kameraszöveg és képkivágások jelzik a természetfeletti erők, 
illetve a boszorkányok jelenlétét az egyik kiemelt gyilkossági jelenetben is.

 

 

 

 

 
75



 Benke Attila: Boszorkány-szimbolika

A jelenetben az akadémia vak zongoristáját, Danielt végzi ki a gonosz erő 
befolyása alá került vakvezető kutyája. A kamera óriástotálból, madártávlat-
ból mutatja Danielt és a hatalmas, neoklasszicista épületekkel teli főteret (a 
jelenetet Münchenben vették fel), amelyen éjszaka áthalad a zongorista. A 
beállítás és a kameramozgás olyan, mintha egy láthatatlan entitás repkedne 
Daniel körül, akit alsó kameraállásból, szekond plánban is láthatunk. Majd az 
egyik épületen árnyak jelennek meg, amelyek arra utalnak, hogy valakik vagy 
valamik repülnek a tér felett. A gonosz erő jelenlétét még direktebben jelzi az 
egyik képkivágás, amelyen a tűmpanon tetején egy griffmadár szobra áll. Vé-
gül ismét madártávlatból látjuk, amint a kamera (vagyis a gonosz erő) Daniel 
felé suhan, akit nem sokkal ezután torkon harap a kutyája. Daniel „bűne” az 
volt, hogy a kutya megtámadta Madame Blanc unokaöccsét. Ezt nem mutatja 
be direkten a Sóhajok, csupán utal rá, illetve a felbőszült Miss Tanner vágja a 
zongorista fejéhez, hogy mi történt, és a férfit teszi felelőssé az esetért. Da-
niel meggyilkolásának jelenete Patricia halála után nyomatékosítja, hogy aki 
szembe szegül a táncakadémia, vagyis Markos akaratával, az meghal. 
 A fent említett példákból érzékelhető, hogy a Sóhajokban a képek mint-
egy a cselekmény előtt járnak. Már a nyitójelenet értesíti a nézőt arról, hogy 
egy szürreális világba lép be Suzyval, és a tükörkompozíciók, reflexiók utalnak 
arra, hogy a főhősnek és a befogadónak is szembe kell néznie a borzalmakkal, 
amelyeket a karakterek ki sem mernek mondani, illetve amelyeket az intézmény  
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önmagukat tanárnak álcázó boszorkányai igyekeznek elhallgatni. Dario Argento 
műve így egy felnőtté (nővé) válási történettel egybekötött pokoljárásként 
értelmezhető, amelynek végkifejlete a felszabadulás. Suzy megölte Markost, 
az akadémia lángokban áll, helyre állt a világ rendje. A nyitójelenetben még 
ellenséges záporeső a lángoló épületből kilépve üdítő, felszabadító élmény a 
főhősnő számára. Avagy Argento horrorja a gonosz rendjétől a szabadság ká-
osza felé, a mindent bekebelező ősanya uralmától a megedződött fiatal lány 
győzelme, aktív nővé válása felé tart.

Sóhajok (2018)

„Azt hiszem, minden filmben megpróbálsz metaforákat vagy történetmesélő 
eszközöket találni, hogy kifejezd azokat a dolgokat, amelyek a legközelebb 
állnak hozzád.” – nyilatkozta Luca Guadagnino a Sóhajok remake-je kapcsán, 
majd hozzátette: „Azt akarom, hogy a film úgy hasson mint a legfelkava-
róbb élmény, amit ember átélhet”.27 Guadagnino és David Kajganich író tu-
lajdonképpen nem is remake-et készítettek, hanem parafrázist, azaz újra-
értelmezték Dario Argento művét. Míg Argento Thomas De Quincey Három 
anya-történetét és a Hófehérkét, addig Guadagnino éppen ellenkezőleg, a 
valós történelmet tekintette referenciának. Persze a 2018-as Sóhajokban is 
Susie a főszereplő, aki egy amerikai vidéki családból utazott Nyugat-Berlinbe 
1977-ben, hogy a Markos Tánccsoport (Markos Tanzgruppe) tagjaként tanul-
jon. Illetve tulajdonképpen Luca Guadagnino nem részletezi, hogy mik Susie 
motivációi, ami egy fontos narratív elem, hiszen a cselekmény során kiderül, 
hogy a néző, valamint a főhősnő csak hitték, hogy ismerik Susie-t, ám a lány 
valódi identitását a véres fináléban nyeri el. Ám a mágia, a boszorkányok és 
a Könnyek Anyja megjelenése ellenére a Sóhajok legalább annyira történelmi 
film, mint természetfeletti horror. Éppen ezért Dario Argento stilizált, barokkos 
stílusát Luca Guadagnino művében realista-minimalista képi világ és a földhöz 
ragadt cselekménybe ékelt szürreális álomjelenetek váltják. Guadagnino nem 
annyira a színszimbolikával, hanem a montázzsal és a mozgással (tánckoreo-
gráfián keresztül) építi fel jelképrendszerét, jóllehet, a tükörmotívum és a je-
lentést hordozó képkompozíciók a 2018-as Sóhajokban is kitüntetett szerepet 
kapnak.
 Ebben a Sóhajokban tulajdonképpen két érkezés szerepel, és nem 
Susie-é az első. A nyitójelenetben az 1977-es filmből ismerős, az akadémia 
boszorkányai elől menekülő Patricia tűnik fel, aki az 1977-es „német ősz” utcai 
zavargásai közepette indul Dr. Josef Klemperer pszichológushoz segítségért. 
Luca Guadagnino sokkal nagyobb hangsúlyt fektet Patricia karakterére, rajta 
keresztül direkten a befogadó tudtára adja, hogy a Markos Tánccsoportot bo-
szorkányok tartják a markukban.
27  Anderson, ‚Suspiria’ Director Luca Guadagnino Hopes…, im. [saját fordítás]
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Guadagnino már a nyitószekvenciában szoros kapcsolatot alakít ki a 
horrortörténet és a valós történelem között. A külsőket és belsőket egyaránt 
a szürke és a fakó színek jellemzik, és az 1977-es filmhez hasonlóan ebben 
a Sóhajokban is szakad az eső, ami itt szintén a boszorkányokhoz köthető: 
ahogy átáztatja a félőrült Patricia ruháit és haját, úgy válik a lány egyre kiszol-
gáltatottabbá a gonosznak. Mint kiderül, Pat maga is szimpatizál a radikális 
Vörös Hadsereg Frakcióval (RAF), bár a film nyitójelenetében idegesen gázol 
át a rendőrsorfalon és a tüntetőkön. A történelem és a horrortörténet közötti 
párhuzamot erősíti Dr. Klemperer dolgozószobája is, ahol Jung pszichológiai 
könyve és egy, a szabadkőművesekről szóló könyv kerülnek egymás mellé. 
Ez utóbbi borítóján ott a mindent látó szem és a titkos társaság pszeudo-
pentagramma szimbóluma. Nem mellesleg láthatunk egy képet a fiatal Klem-
pererről és a náci terror alatt eltűnt feleségéről, Ankéről (akit az a Jessica 
Harper alakít, aki Suzyt játszotta el az 1977-es filmben). Vagyis Guadagnino 
a szoba tárgyainak montázsával arra utal, hogy a Sóhajokban a személyes 
élettörténet, a történelem és a horror szoros kapcsolatban állnak egymással. 
Sőt maga a történelem lesz az igazán horrorisztikus a Holokauszt és a Vörös 
Hadsereg Frakció terrorakcióinak megidézése által.
 Ez a párhuzam pedig később is hangsúlyos marad. Amikor Sara és Dr. 
Klemperer találkoznak egy kávézóban, akkor van egy kép, amelyen a történelem  
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eseményeit közvetítő rádió előtt egy napilap látható „Terror” felirattal a cím-
lapján. A „terror” szó nyilvánvalóan értelmezhető elsődleges szinten is, hiszen 
a Vörös Hadsereg Frakció egy terrorszervezet, amely főszerepet vállalt a „né-
met ősz” gyűjtőnevű 1977-es eseményekben (bombatámadások, túszejtések, 
repülőgép-eltérítés), és nem mellesleg jellemzően női vezetői voltak (Ulrike 
Meinhof, Brigitte Mohnhaupt). Akár a Markos Tánccsoportnak, ami szintén 
terrorban tartja azokat a diákokat (Patricia, Olga majd Sara), akik szem-
be szegültek a csoport ideológiájával, illetve az ősanya, Markos akaratával.

Hangsúlyosak a párhuzamok és az ellentétek is a két szervezet között. Mint 
már említettem, a 2018-as film cselekménye nem Freiburgban, hanem Nyu-
gat-Berlinben játszódik, és a Markos Tánccsoport székhelye éppen a berli-
ni fal mellett helyezkedik el. Ami a megosztottság, a német széttagoltság 
szimbóluma. Ez a széttagoltság pedig egyaránt jellemző a nyugatnémet 
aktuálpolitikai állapotokra (hiszen a RAF a neonácinak tartott kormány 
és a patriarchális társadalom ellen harcolt) és a Markos Tánccsoportra is.
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Ugyanis a 2018-as filmben sokkal nagyobb szerepet kap Madame Blanc, az 
egyik vezető tanár. Az 1977-es eredetiben Blanc egy hagyományosabb mellék-
antagonista volt, aki mérgezte és manipulálta Suzyt. A 2018-as remake-ben 
viszont Blanc Markos egyik legfőbb riválisa, sőt a tánciskola tanárai egye-
nesen „blancisták” és „markosisták” (ez is utalás a politikai pártok harcára, 
illetve az NSZK és az NDK ellentétre is). Így az iskola előtt és az iskola bejá-
rata mögött is falak húzódnak: falak a blancisták és a markosisták, a művé-
szetpártolók és az okkultizmuspártiak között. Blanc ugyanis itt sokkal inkább 
magáért a táncért dolgozik, elsősorban Susie tánctudása, nem különleges 
ereje és származása nyűgözi le. Markos és hívei a táncot mágikus rítusként 
értelmezik, amelynek révén fenn tudják tartani a matróna uralmát, és röghöz 
tudják kötni a lányokat. A berlini fal tehát a Sóhajokban művészet és politika 
ellentétét is szimbolizálja. Ahogy a történelem során az ideológia (legyen szó 
náci, kommunista vagy egyéb szélsőséges ideológiákról) megmérgezte a mű-
vészetet (és Dr. Klemperer Holokauszt-történetszálában a szerelemet), úgy a 
boszorkányrituálék bemocskolják a tánc, a mozgás művészetének szépségét 
és tisztaságát.
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Visszatérve a film bevezető részének megérkezéseire: Patricia Dr. Klemperer-
nél tett látogatása után a Sóhajok elkezdi követni a valódi főszereplőt, Susie-t. 
Ahogy az 1977-es filmben, úgy a 2018-asban is fontos az átjáró, a bejárat / 
kijárat motívuma. Azonban az 1977-es Suzy-val ellentétben a 2018-as Susie 
nem kifelé tart a reptérről, hanem alászáll a metróalagútba. Ezt pedig az-
után teszi, hogy a főcím alatt láthattuk egy amerikai vidéki házban szenvedni 
Susie beteg édesanyját, aki nem mellesleg pont úgy hörög, mint Markos az 
1977-es filmben és a 2018-as Sóhajok végén. Luca Guadagnino az anya fáj-
dalmas arcáról áttünéssel tér át a berlini metróra, így olyan, mintha egyfelől 
emléke elhalványulna, másfelől mintha rátelepedne Susie-ra. Mint azt később 
álomjelenetek sugallják, a vallásos anya szigorúan bánt Susie-val, mert bű-
nösnek érezte magát, amiért világra hozta őt (mint utólag kiderül, nem Mar-
kos, hanem Susie a Sóhajok Anyja, amiről feltehetőleg sejtett valamit már 
az eredeti édesanya is). Tehát Susie első jelenetei azt sugallják, hogy a lány 
megszabadult egy „rossz anyá”-tól. Az „Ausgang” felirat „kijáratot” jelent, 
ahonnan a főhősnő érkezett, és a mozgólépcső felett látható „behajtani tilos” 
szimbólum arra utal, hogy nincs, nem is lehet visszaút. Susie útja a „Suspiria” 
feliratú oldalon folytatódik. És tekintve, hogy ő válik a Sóhajok Anyjává (Ma-
ter Suspiriorum), ez a felirat egy markáns előre utalás a film véres fináléjára, 
illetve Susie metamorfózisára.
 Így a 2018-as filmben szakadó eső is csupán Patricia esetében telítődik 
negatív jelentéssel, Susie-nál viszont kétértelmű. Egyfelől a Sóhajok végki-
fejlete ismeretének hiányában ebben az esetben is kelthet feszültséget, és 
jelentheti azt, hogy már megkezdődött Susie behálózása. Másfelől azonban 
utalhat arra is, hogy megkezdődött a lány felszabadulása: az eső mintegy le-
mossa múltját, régi identitását, és felkészíti arra, hogy ő váljon az intézmény 
vezetőjévé, a Sóhajok Anyjává, aki rendet teremt a káoszban, és véget vet a 
Markos által képviselt terrornak.
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Az esőjelenetben az is hangsúlyos, hogy Susie egy híd alatt kel át, ami a fal 
felett áthalad. Ez a keresztkompozíció is értelmezhető előre utalásként. A 
megosztottság és a (hideg)háború szimbólumát átszelő híd párhuzamba ál-
lítható Susie-val mint az iskolán belüli pártokat átszelő „híddal”. Ha véres és 
kegyetlen mészárlás formájában is, de a lány a Sóhajok Anyja identitását ma-
gára öltve megszünteti a kettéosztottságot, kiiktatja a tánccsoport tanulóinak 
szenvedését okozó Markost és híveit.
 Míg tehát az 1977-es Sóhajok képi és zenei utalásai elsősorban arra vo-
natkoztak, hogy az iskolát boszorkányok tartják hatalmukban, addig a 2018-
as remake ezt már Patricia prológusában tudatosítja a nézővel, és ehelyett 
arra utalgat, hogy Susie az eredeti film főhősnőjével ellentétben nem egy-
szerű vidéki lány, hanem maga is kapcsolatban áll a Sóhajok Anyjával. A 
metróba való leereszkedés, a beteg anyától történő elszakadás vagy a híd-fal 
metafora mellett erre vannak direktebb képi utalások is, amelyeket a néző az 
első megtekintés alkalmával valószínűleg nem tud értelmezni. Az egyik ilyen 
az a jelenet, amelyben Susie első, zártkörű táncbemutatója előtt, a szintén 
szimbolikus tükörterem bejáratánál lelkileg készül a megmérettetésre. Ekkor 
a lány a falnak dől, lehunyja szemeit, és a szíve körül masszírozza mellkasát, 
mintha legalábbis szívbetegsége lenne. Ami egy jó kondícióban levő fiatal tán-
cosnál nem annyira valószínű, és mint később látható, tökéletesen végrehajtja 
a táncfeladatot, majd a film összes táncos számát is tökéletesen kivitelezi. 
Azonban a nagy fináléban kiderül, hogy ennek a jelenetnek mi volt a funkciója. 
Hiszen a leszámolás során Susie ismét a szívéhez nyúl, és szó szerint feltárja 
mellkasát. A szív feltárása a nyugati kultúrkörben az őszinteség, az őszinte 
érzelemnyilvánítás szimbóluma. Tulajdonképpen ez történik meg az utolsó 
jelenetben is, csak véres, naturalisztikus formában. Az alábbi első képen lát-
ható a film eleji jelenet, amelyen a szívét masszírozó Susie mögött a falra fel 
van függesztve egy korábbi táncelőadás posztere, de sokkal érdekesebb a 
betűk stílusa, mint az írás tartalma. A „Tanzgruppe” és a többi felirat betűi is 
rendezetlen módon szerepelnek a plakáton. Ami utalhat arra, hogy Susie egy 
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megosztott tánciskolába érkezik, ahol csak látszólag uralkodik rend, valójából 
művészeti-ideológiai háború folyik. Amit csak ő, Susie, a Sóhajok Anyja tud 
rendezni, ha elfogadja identitását, vagyis feltárja szívét a tánccsoport tagjai 
előtt.28 Míg tehát Suzy esetében az volt a tét, hogy a Markos által képviselt 
totalitárius rendszert káoszba döntse, addig Susie-nak pont ellenkezőleg: egy 
új rend megteremtése a célja. Amire nem derül fény a film utolsó harmadáig, 
mivel maga Susie sincs tisztában a saját képességeivel. Ezért is ordítja egy 
rémálma után kétségbeesetten, hogy „Tudom, ki vagyok!”, mert valójában 
bizonytalan, illetve Madame Blanc varázslatai elbizonytalanították.

   

Apropó, Madame Blanc: a Blanc–Susie kapcsolat is tele van képi utalásokkal, 
amelyek a lány valódi identitása felé mutatnak. A Sóhajokban a páros legelső 
találkozásától kezdve érezhető, hogy Susie és Blanc kölcsönösen látnak vala-
mi különlegest egymásban. Az iskola blancistái éppen azt gondolják, hogy a 
tanárnő maga a Sóhajok Anyja, és Markos csak egy imposztor. Ám esélyes, 
hogy Blanc nem csupán a tánctudása miatt figyel fel Susie-ra, hanem mert 
érzi a Mater Suspiriorum jelenlétét. Ez azonban mintegy csak a tanárnő pri-
vilégiuma, mivel az oktatók közül ő az egyetlen, aki tényleg komolyan veszi 
a táncot mint művészetet, és nemcsak a tanulók manipulálására használható 
eszközként kezeli.
 Luca Guadagnino azzal hívja fel a figyelmet Blanc és Susie különleges 
kapcsolatára, hogy több jelenetben hangsúlyozza: a két nő figyeli egymást. 
Nem mindig kölcsönös a megfigyeltség, az alábbi képeken látható, hogy van, 
amikor csak az egyik vagy a másik fél mered a másikra, azonban sok esetben 
látjuk valamilyen formában a reakciót is. A tükröződő felületek használata, a 
tükörkompozíció vagy csak szimplán a beállítás-ellenbeállítás egymás mellé 
helyezése nyomatékosítja, hogy Susie és Blanc valamilyen módon együvé tar-
toznak. Guadagnino arra is figyelt, hogy nagyjából hasonló pozícióban, öltö-
zetben vagy frizurával szerepeljenek a közös jeleneteikben, vagy az egymást 
követő jelenetekben. Ezzel pedig a Sóhajok a képek és a vágás segítségével 
kialakít egy mester-tanítványnál szorosabb kapcsolatot Blanc és Susie között: 
Blanc a lány számára mintegy anyaként funkcionál, ám a fináléban átfordul 
28 A megnyílásra egyébként az egyik próba során maga Blanc is utal, amikor azt mondja, 
hogy a zeneszám, amire a próbán táncolni fognak, a „Wieder öffnen”, vagyis „Újra meg-
nyílni”.
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ez a kapcsolat, és a főhősnő a Sóhajok Anyjaként „lányát”, Blancot karolja fel, 
akit Markos egy varázslattal korábban kiiktatott. Már a film első harmadában 
szereplő egyik beállítás (a következő oldal elején megtekinthető) is nyomaté-
kosítja, hogy Blanc sem az igazi Mater Suspiriorum, nem az igazi anya, hanem 
csupán egy „tükörkép”, vagyis a Sóhajok Anyjának egyik lánya. Ezen a képen 
Blanc látható egy tükörben, míg a „valódi” Susie az előtérben foglal helyet.

   

   

 

 

   

 
84



 2018/2 - NYÁR

Tehát Blanc és Susie mint anya / lánya kvázi egymás tükörképei. A tükrök és 
a reflexív felületek pedig általában véve nagyobb szerepet kapnak a 2018-as 
filmben. Mint korábban rámutattunk, Argento is használta a tükröket az 1977-
es eredetiben, és abban a filmben ezek többek között a természetfeletti-
vel történő szembenézést, illetve a gonosz erők jelenlétét, a megfigyeltséget 
szimbolizálták. A tükörterem hasonló funkcióval bír a 2018-as Sóhajokban is. 
Jellemző, hogy ebben a helyiségben végzik ki a boszorkányok, illetve öntu-
datlan módon Susie az engedetlen Olgát, de Susie első fellépése is itt zajlik, 
és itt beszélget Blanc-kal is a táncról. Azonban ez a tükörterem olyan termé-
szetű, hogy ha az egyik szereplő a több tükörmodulból épített falra néz, akkor 
nem a normális tükörképét látja, illetve nem egyetlen képet lát, hanem több, 
torzított reflexiót. Olga meggyilkolásánál egy közelképen is láthatjuk, ahogy 
az eltört állkapcsú lány arca nekicsapódik a tükörnek, és tükörképét mintegy 
kettészelik a tükörmodulok. Ez a zárt, kevesek számára elérhető terem, ahol 
legfeljebb egy tanuló lehet jelen az oktatókon, a megfigyelőkön kívül, és ahol 
kivégzések is zajlanak (Sara is innen indul végzetes útjára): egyértelműen a 
gonosz erők tulajdona, és zsarnoki hatalmuk szimbóluma. Markos és csatló-
sai úgy torzítják el a valóságot és a lányok identitását varázslataikkal, akár 
a tükörterem a falakra tekintő egyén képét. Vagyis a terem az abnormális, 
extrém állapot leképzése. Éles kontrasztban áll ezzel a fentebb idézett be-
állítás, amelyen Blanc normális, „megszakítatlan” tükörképe mellet ül Susie.  
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Az ő viszonyukban a tükörkép (legyen szó valódi tükrökről, ablakfelüle-
tekről vagy beállítás-ellenbeállításról) a legtöbb esetben egységes, klasz-
szikus kép, kivéve persze azt a jelenetet, amelyben maguk is a tükörte-
remben beszélgetnek. Sétájuk során a kamera a tükörmodulokból álló 
falat mutatja, így olyan, mintha mind Susie, mind Blanc megsokszorozód-
na, illetve félbe lenne vágva. Hogy ez a helyzet helyre álljon, ki kell lép-
niük a tükörteremből. Vagyis meg kell szabadulniuk a markosista bo-
szorkányoktól, hogy kapcsolatuk tiszta maradjon, és kiteljesedhessen.
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Mint már volt róla szó, Dario Argentóval ellentétben Luca Guadagnino nem 
helyezte előtérbe a színhasználatot, illetve a film szürreális jeleneteire tarto-
gatta az élénk színeket (például a vörösbe borult fináléra). Az új Sóhajokban 
sokkal fontosabb a tánc és a montázs. Már elemeztem, hogy a táncnak ellent-
mondásos szerepe van a filmben: egyfelől felszabadító művészet, másfelől 
gyilkos, okkult varázslat, ami a fekete mágiával kapcsolódik össze. Az egyik 
legbeszédesebb jelenet az, amelyben Susie először táncol a csoport előtt, és 
rögtön a Volk című, nyilvános előadásra kerülő darab főszerepét táncolja el 
Madame Blanc felkérésére. Luca Guadagnino ezzel párhuzamba állítja Olga 
haláltusáját. Guadagnino úgy szerkesztette meg a jelenetet, mintha Susie 
és Olga egymással táncolnának, ugyanakkor egyértelmű, hogy amit előbbi 
lány tesz a másik térben, annak hatása van a tükörteremben vonagló utóbbi 
lányra. Vagyis az egymás mellé állított történések egyszerre hasonlóak és 
ellentétei is egymásnak. Nem mellesleg ez a jelenet is utal arra, hogy Susie 
különleges személy, és valamilyen fontos szerepe lesz az iskola sorsának ala-
kításában. Az ideges Olga egy korábbi jelenetben bejelentette, hogy elhagyja 
a tánccsoportot, mert elege lett, illetve ő is érzékelte a gonosz erők jelenlé-
tét. Ezért elveszíti a kontrollját, és az önkéntelen sírás után a tükörteremben 
ragad, majd itt Susie táncán keresztül végeznek vele a boszorkányok. Ezzel 
szemben Susie végig higgadt, kontrollált, és úgy csinálja végig a Volk-számot, 
mintha mindig is ezzel foglalkozott volna. A higgadt, tudatos mozdulatokkal 
Olga marionett bábuként mozgatott, kifordított testmozgása áll szemben. Az 
egyik tanuló sikeres tánca a másik számára halálos mágia. A Sóhajok tánc-
jelenetei, kiváltképp Olga meggyilkolásának jelenete jó példák arra, hogy mi 
történik a művészettel, ha megfertőzi az ideológia, azaz a politika szolgála-
tába áll. Ha gyilkolni nem is, de manipulálni lehet a különböző műalkotások-
kal és performanszokkal, mint arra számos példát ismerünk a történelemből.
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Az említett Volk című előadás is izgalmas és beszédes képi szimbólumait te-
kintve. A lányok jelmeze az új Sóhajok promóciójának, plakátjainak egyik fon-
tos jelképévé vált. Susie arcára mintegy törzsi festésre emlékeztető maszkot 
kapott, és úgy néz ki benne, mint egy bosszúálló démon. A táncosok testét 
alig elfedő vörös szalagok pedig egyaránt emlékeztetnek a vérfolyamra és az 
álomjelentben, illetve a fináléban is feltűnő, kiontott belekre, valamint a vörös 
színekben előadott tánc a véres végjátékot és annak képi stílusát is előrevetí-
ti. A vörös szalagok vagy fonatok miatt olyan, mintha a lányok véresek lenné-
nek, illetve belsőségek vennék körül őket. A vér és a belek is amellett, hogy 
taszító, horrorba illő dolgok, ugyanúgy a feltárulkozást szimbolizálják, mint a 
saját mellkasát felnyitó, szívét feltáró Susie képe. És ne feledjük, hogy a tánc 
mint művészet és kifejezési forma is egyfajta feltárulkozás, rituálé, amelynek 
során a táncos érzelmeket közvetít és bizonyos értelemben egy történetet is 
előad. A tánc rituáléjellegét erősíti a tanárok által a táncparkettre rajzolt ok-
kult szimbólum, geometriai forma, amelynek metszéspontjain és sarkain he-
lyezkednek el a lányok. A Volk című darabban így ismét összeütközik, csatát 
vív a művészet és az ideológia, a tiszta, művészi önkifejezés és a rontó mágia.
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Tehát amellett, hogy a 2018-as Sóhajokban visszaköszön az 1977-es eredeti 
néhány szimbóluma (a határátlépés, a tükörkompozíciók, bizonyos jelenetek-
ben a színstilizáció), Luca Guadagnino a tánc mint mágikus rituálé és mint a tes-
tet-lelket felszabadító művészet motívumaival egészíti ki, és gazdagítja Dario 
Argento horrorklasszikusát. A táncnak ez az ellentmondásossága az utolsó  
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nagyjelenetben, a sokat emlegetett fináléban csúcsosodik ki. Itt a Sóhajok 
Anyját megidéző, illetve Markos hatalmának beteljesülését előkészítő rituálé 
ugyanúgy pontosan megkomponált táncból áll, mint a Volk. Még a táncosok 
beállása is hasonló (az alábbi képeken látható), mint az előadáson. Csak ép-
pen itt a tánc egyértelműen a rabság jelképe: a meztelenül vonagló lányokat 
egy gonosz erő irányítja (ami meg is testesül a középen álló, az egyik tán-
cos kezét tartó, istentelen dalt éneklő, eldönthetetlen nemű figurában), senki 
sem önmaga, és az élőhalott Patricia és Sara is a kompozíció részét képezik. 
Ezzel szemben a Volk előadása közben mintegy Susie irányít, és amikor a 
már elbűvölt, kvázi élőhalott Sara is csatlakozik a táncosokhoz, a főhősnő 
kétségbeesetten próbálja bevonni egykori barátnőjét, hogy felszabadíthassa. 
Azonban erre majd csak a fináléban kerülhet sor, amikor a Sóhajok Anyjaként 
megidézi a Halált, és táncmozdulatokkal maga szabadítja fel Blanc híveit és 
az ártatlanokat, illetve végez a markosistákkal. Susie / a Sóhajok Anyja di-
adalában szintetizálódik a tánc mint felszabadító erő és a tánc mint fekete, 
ártó mágia, és ezt a szintézist a főhősnő a saját és a csoport javára fordítja.
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Közelmúlt és női felszabadulás

Az előző fejezetben kimutattam, hogy a kisszerkezetben, a képek szintjén 
milyen szimbólumokból, alakzatokból, metaforákból stb. építkezik a két Sóha-
jok. Ezek után térhetünk át a Deák-Sárosi László által „nagyszerkezetnek” ne-
vezett szintre, vagyis a filmek tulajdonképpeni jelentésére, értelmezésére (a 
Deák-Sárosi által „középső szerkezet”-nek nevezett formai egységgel, vagyis 
a jelenetek, epizódok szintjével külön nem foglalkozok).
 Mindkét filmben fontos, hogy nők a történet főszereplői, nők az 
antagonisták, a boszorkányok is, és a főboszorkány (Markos) és a tanítványok 
között mintegy anya-lánya kapcsolat áll fenn. A férfiak egyik Sóhajok-válto-
zatban sem kapnak kitüntetett szerepet. Dario Argentónál azért még több 
férfi is feltűnik: a vak zongorista, Markos román származású komornyikja, 
egy fiatal fiú, aki szimpatizál Suzyval, valamint a két pszichológus, akiknek 
tanácsát kéri a főhősnő. Luca Guadagnino viszont tudatosan redukálta le Dr. 
Josef Klempererre a pszichológusokat is, és nem mellesleg Klemperert Tilda 
Swinton játssza.29 Rajta kívül csupán két rendőr kap nagyobb figyelmet, de 
őket hamar leszerelik a boszorkányok, és bénító varázslat hatása alatt meg-
alázzák őket. Tehát a 2018-as Sóhajok még hangsúlyosabban „női film”, mint 
az 1977-es.
 „A horror gyakran elveszít engem, amikor elkezd elrugaszkodni a valódi 
világtól és emberektől. Így amikor Luca érdeklődött, hogy benne lennék-e eb-
ben az egészben, azt mondtam neki, hogy ’Praktikus megközelítésből fogom 
feldolgozni a történetet, ha ez neked is megfelel. Tudni akarom, hogy egy 
ilyen dolog hogyan történhet meg, hogyan működhet, milyen lenne a gyüleke-
zet hierarchiája, szóval tudod, ezek a praktikus kérdések, amelyek általában 
nem érdeklik a horrorfilmeket, legyen szó bármiről is’. És [Luca Guadagnino] 
benne volt. Ezért nagyon sok kutatást végeztem a boszorkányokkal és gyü-
lekezeteikkel kapcsolatban, illetve elmerültem abban a korban, amiben a film 
játszódik, valamint hogy mivel foglalkozott akkoriban a feminista politika és 
művészet […], és ez hogyan működne az okkultizmus kontextusában.” – ecse-
telte David Kajganich forgatókönyvíró.30 A rendező is kifejtette egy interjú-
ban, hogy szándéka szerint többek között azt a folyamatot szerette volna 
megragadni, amit minden szülő-gyermek kapcsolatban átélnek a felek, illetve 
amit Luca Guadagnino maga is megtapasztalt / megfigyelt: amikor az „erővi-
szonyok” megfordulnak, és például a lány veszi át a gondoskodó anya szere-
pét.31 Továbbá Jessica Harper, az 1977-es film Suzyját és a 2018-as film idős 
29 Akit egy ideig álnéven, Lutz Ebersdorfként tüntettek fel a promóciós anyagokban, illetve 
a stáb tagjai így beszéltek róla interjúkban. Vagyis sokáig azt lehetett hinni, hogy Klempe-
rert valóban egy idős férfiszínész alakítja.
30 Nick Chen, Luca Guadagnino on his visceral, ‘slow burn’ take on Suspiria, Bloody 
Disgusting (2018), https://bloody-disgusting.com/interviews/3524474/interview-actress-
jessica-harper-writer-david-kajganich-cast-spells-suspiria/ [saját fordítás]
31 Anderson, ’Suspiria’ Director…, im.
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Ankéját, Klemperer eltűnt feleségét megformáló színésznő így nyilatkozott 
Guadagnino és Argento nőkhöz való viszonyáról: „Dario, ahogy Luca is a film-
jében, kifejezte hatalmas szeretetét és tiszteletét a nők és a hatalmuk iránt 
[a Sóhajokban]”.32 De vajon mindkét filmben ugyanolyan minőségben tűnnek 
fel a nők?
 Nemcsak a 2018-as, de az 1977-es filmnek is vannak motívumai, amelye-
ken keresztül a nőiség és az anyaság problémája közvetlenül vagy közvetet-
ten kapcsolatba kerül a valós történelemmel. Ehhez azonban vegyünk hozzá 
egy műfajelméleti problémát is, azaz a nő szerepét a horrorban! A horror-
filmekben alapvetően háromféle szerepben tűnhet fel a nő: klasszikus áldo-
zatként („damsel in distress”, Drakula [1931], Frankenstein [1994],), szörny-
ként (Psycho [1960], Péntek 13 [Friday the 13th, 1980], A bolygó neve: Halál 
[Aliens, 1986]) vagy a főhős szerepét mintegy magához ragadó túlélőként (A 
texasi láncfűrészes mészárlás [The Texas Chain Saw Massacre, 1974], A nyol-
cadik utas: a Halál [Alien, 1979], Rémálom az Elm utcában [Nightmare On Elm 
Street, 1984], Mi [Us, 2019]). Barbara Creed rámutat, hogy ha a nő negatív 
hősként, azaz monstrumként tűnik fel a horrorfilmekben, akkor általában nem 
annyira szörny-, hanem női mivolta miatt lesz félelmetes. Az „iszonytató nő-
iség” ezekben a horrorokban a borzalom elsődleges forrása, ami a nő „más-
ság”-ából fakad, amit a patriarchális és „fallocentrikus” ideológiai rendszer 
teremtett meg, és táplál. Creed kétféle iszonytató nőtípust, illetve nőiséghez 
kapcsolódó fogalmat is említ: a „vagina dentatát” és a „fallikus anyát”.33 A Só-
hajok-elemzés szempontjából ez utóbbi lesz az érdekesebb, de előbbi is szo-
rosan kapcsolódik Dario Argento, de még inkább Luca Guadagnino művéhez.
 Barbara Creed pszichoanaltikus megközelítésű elemzésében Sigmund 
Freud elméletéből indul ki, és a nőiséget és az anyaságot mint a borzalom 
forrásait a kasztrációs komplexus felől közelítve, valamint a gyermek-szülő 
viszonyában elemzi. Freudnál a gyermek fejlődése szempontjából kulcsfon-
tosságú az elszakadás, eltávolodás a szülőtől, és a saját identitás kialakítása. 
Vagyis kialakulnak bizonyos határok. A horrorfilm borzalma a tisztátalanság-
ból és a határsértésekből következik: megszűnik például a határ az „én” és a 
„másik” között. Ilyen az abnormális anya-gyermek kapcsolat, amelyben töb-
bek között a gyermek törekszik az eltávolodásra, az önálló identitás kialakítá-
sára, de az anya nem ereszti, nem hajlandó elfogadni az elkülönülést, hanem 
az erőszakos szimbiózisra törekszik. Erre a gyerek a horrorfilmekben vad ki-
törésekkel reagál, és maga is monstrummá válik: a Psycho és a Carrie (1976) 
ennek szemléletes példái. És Creed rámutat arra is, hogy sokszor hiányzik az 
apa, amennyiben az anya női szörnyetegként jelenik meg.34

32  Chen, Luca Guadagnino on his visceral…, im.
33 Barbara Creed, A horror és az iszonytató nőiség, ford. Vajdovich Györgyi és Kis Anna, 
Metropolis 2006/1, 88–108. (Online: http://metropolis.org.hu/a-horror-es-az-iszonytato-n-
337-iseg-1 – Utolsó letöltés dátuma: 2019. június 15.)
34 Creed, im.
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 Mint a szerző rávilágít, a szörnyanya egyben ősanyaként is viselkedik, 
azaz beszennyezési rítusokkal kívánja rekonstruálni az ősállapotokat, amikor 
még anya és gyermeke szimbiózisban voltak, és nem szakadtak el egymás-
tól. A beszennyezési rítusoknak részei lehetnek a vér, a menstruáció és más 
női testnedvek, amelyek a női szexualitás mint a tisztátalanság jelképeiként 
emlékeztetik a férfit a kasztráció, avagy a női hatalomátvétel rémére. A po-
puláris horrorfilm legfőbb ideológiai feladata így a tisztátalan megtisztítása, 
kizárása, a határok (status quo) újrateremtése. Azaz az anyai hatalmat levá-
lasztja a szimbolikus rendről, az apai törvénytől.35

 Barbara Creed még arra is rámutat, hogy a több kultúrkör mitológiájában 
is jelenlevő ősanyát a horror milyen módon alakítja át az élet forrásából nega-
tív figurává. Az ősanya a horrorban leginkább olyan, mint az Alien-filmekben 
a xenomorf szörny: elpusztítja a gazdatestet, amelyet megtermékenyített, és 
gyermekeit is mintegy „elnyeli”, saját maga képére formálja. Azaz az ősanya 
tulajdonképpen egy „iszonytató méh”, egy „szörnyűséges vagina”, aki azzal 
fenyegeti szülötteit, hogy újra elnyeli őket. „Mind az archaikus anya, mind 
a halál az én iszonytató megsemmisítését jelöli, és mindkettő a démonihoz 
kapcsolódik.” – írja Barbara Creed.36 Azonban mint arra Creed rávilágít konk-
lúziójában, a szörnyszerű anyafigurának és nőfigurának valójában semmi köze 
nincs a női vágyhoz, hanem tisztán a patriarchális diskurzus hozza létre, a 
férfi vágyait (hogy ő maga is közel maradjon az anyához) és félelmeit (kaszt-
ráció, határsértés, női hatalom) testesíti meg.37

 Barbara Creed elméletébe beilleszthető a két Sóhajok-film is, hiszen 
Markos éppen az a mindent és mindenkit bekebelező ősanya, akiről Creed ír. 
Ebből a szempontból tehát konvencionálisnak tekinthető a két horrorfilm. Rá-
adásul mint kiderül Argento filmjében, Markos nemcsak ősanya, hanem ide-
gen is, mivel Görögországból érkezett. Jóllehet, a pozitív hős, Suzy is idegen, 
hiszen amerikai. Bár ezt az 1977-es film nem hangsúlyozza olyan mértékben, 
mint a 2018-as, amelyben visszautalások és álomjelenetek formájában is lát-
hatja a néző a farmot, ahonnan Susie érkezett.
 Markos nemcsak a horror mitológiája szempontjából abszolút negatív 
figura, hanem történelmi konnotációi miatt is. A boszorkányok gyülekezete 
az 1977-es és a 2018-as Sóhajokban is radikális, szélsőséges csoport, ami 
a XX. század totalitárius diktatúráit idézi. Markos mindkét műben a fasiszta 
és a sztálinista gyakorlathoz hasonló személyi kultuszt épített ki maga köré, 
és boszorkány alattvalóitól is feltétlen engedelmességet vár el. Totalitárius 
diktatúrája pedig abban is megnyilvánul, hogy minden tanulót szemmel tart, 
sőt manipulál, és aki ellenszegül akaratának, vagy csak a legkisebb mértékű 
elhajlás jeleit is mutatja, azzal leszámol. És a tömegmanipuláció is megnyil-
vánul mindkét filmben: Argentónál Sara tér vissza Markos akaratát feltétlenül 
35 Creed, im.
36 Creed, im.
37 Creed, im.
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teljesítő élőhalottként, míg Guadagnino művének fináléjában Sara és Patricia 
is Markos borzalmas táncelőadásának és a kompozíció részét képezik. 1977-
ben 30-40 évre volt a világ Hitler rémuralmától, illetve a sztálini tisztogatá-
soktól, amelyek szintén emberek millióinak halálát okozták. A Vörös Hadse-
reg Frakció is tulajdonképpen azért alakult meg Németországban, mert az 
1968-as törekvések nem eredményeztek gyökeres változásokat, és a RAF azt 
állította, hogy a nácik visszatérnek, visszatértek a kormányzatba. Vagyis az 
újabb terrort a régi terrortól való félelem szülte.
 Dario Argento azonban nem foglalkozik direkten sem a német náci múlt-
tal, sem pedig a Vörös Hadsereg Frakcióval, a „jelennel”. Luca Guadagnino 
filmjének többletjelentést kölcsönöz Dr. Klemperer és a Holokauszt szála mel-
lett a RAF és az 1977-es „német ősz” bemutatása. A 2018-as Sóhajokban a 
Vörös Hadsereg Frakció és a boszorkányok gyülekezete, pontosabban Markos 
híveinek csoportja hasonlít is és különbözik is. Hasonlítanak, mert mindket-
tő terrorral és erőszakkal éri el a céljait, és mindkettő kialakított egy el-
lenségképet, ami ellen harcol (blancisták és a „nácik”). Azonban míg a RAF 
egy terrorszervezet, addig a Markos Tánccsoport sokkal inkább hasonlít egy 
„állam-az-államban” formációra, amelynek fasiszta / náci áthallásait erősíti 
az is, hogy a boszorkányok a film végén elfogják, meztelenre vetkőztetik és 
beviszik a szentségtelen rítusra a férfit. Tekintve, hogy Klemperer koncent-
rációs táborban meghalt feleségének történetén keresztül a Sóhajok behozza 
a Holokausztot a történetbe, a finálé ezen motívumát nem lehet nem a náci 
tömeggyilkosságokkal összekapcsolni. Hiszen a zsidókat értékeiktől és ruhá-
juktól megfosztva lökték be a gázkamrákba, majd égették el testüket. Markos 
istentelen táncrituáléján nemcsak Klemperer, de a Markos életben tartása és 
hatalmának növelése végett feláldozásra kerülő lányok csoportja is meztelen, 
indetitásától és emberi mivoltától megfosztott, megsemmisítésre kijelölt em-
bertömeget alkot.
 Tehát Dario Argento és Luca Guadagnino is történelmi áthallások és pár-
huzamok révén nyomatékosítják, hogy az ősanya, Markos az abszolút go-
nosz. Azonban mint arra a képi szimbólumokat elemző fejezetben is már 
utaltam, az 1977-es és a 2018-as Sóhajok között vannak alapvető különbsé-
gek, amelyek miatt Luca Guadagnino művének nőábrázolása merőben eltér 
Argento nő-reprezentációjától. Amellett, hogy Guadagnino maga is beismeri, 
hogy részben David Kajganich forgatókönyvíróval a „borzalmas anya” kon-
cepciójára alapozták a történetet, a rendező így vélekedett a Sóhajok bo-
szorkányairól: „Szerintem a boszorkányok gyülekezete a szolidaritás koncep-
ciójára épül. Ha történelmi kontextusba helyezzük a boszorkányság fogalmát 
az inkvizíciótól a felvilágosodásig, akkor ez az egész arról szólt, hogy a nők 
közötti kapcsolatot ezekben a történelmi időkben botrányosnak tartották, a 
társadalom nem tudta ezt elfogadni”.38 Dario Argento pedig ezt nyilatkozta 

38 Anderson, ’Suspiria’ Director Luca Guadagnino hopes…, im. [saját fordítás]
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a The New York Times-nak Luca Guadagnino remake-je bemutatása után az 
eredetiről: „Ez egy teljesen női történet. El akartam merülni az ezotéria és a 
mágia világában, ami már nagyon fiatalon hatást gyakorolt rám, így írtam egy 
filmet a boszorkányok hatalmáról, illetve a befolyásukról, amit a mai társada-
lomra gyakorolnak”.39

 Argentót tehát sokkal inkább az érdekelte, hogy elmesélje azt, ahogy a 
boszorkányok (mint a terror, a félelem és a fasizmus képviselői) manipulál-
nak a huszadik században. Ezt tükrözi a film leegyszerűsített, egyenes vonalú 
története és képi világa is. Az 1977-es Sóhajok nyitójelenetében tudatosítja, 
hogy Suzy egy másik világba lép be, ahol a gonosz uralkodik, és mindent 
bekebelező ősanyaként kizsákmányolja, és megfosztja identitásuktól a fiatal 
lányokat (pontosabban fiatal testükbe akar költözni). Mint megmutattam, az 
iskola épülete már külső megjelenésében is a gonosz ősanya hatalmát tükrö-
zi: vérvörös színe a véráldozatra, fekete boltíve a sátáni fekete mágiára utal-
nak, míg szobrai, szörnyfejes vízköpői a szörnyszerű Markos mindenhatóságát 
jelképezik. Ám Markos csak az iskolában mindenható, szinte egy az épülettel, 
és csak annyiban maradhat meg hatalma, amennyiben sikerül megmérgez-
nie, manipulálnia és felemésztenie a tánccsoport tagjait. Tehát egy klasszikus 
ősanyáról van szó, akiről Barbara Creed is írt, és akivel együtt pusztul el az 
iskola.
 A pusztulás jelenetéből ki is vágtam két képkockát, amelyek szintén 
szimbolikus erővel bírnak. Miután Suzy leszúrja Markost, földrengés rázza 
meg az épületet, majd amikor a lány kimenekül, az egész lángra lobban, és 
hallható, ahogy a még életben maradt boszorkányok élve elégnek odabent. 
Ez a film utolsó képe. Előtte azonban a boldog Suzy sétál ki a táncakadémi-
áról, miközben zuhog az eső. Mint már korábban utaltam rá, ez a kép éles 
kontrasztban áll a nyitójelenettel, ahol az eső még mintegy a gonosz szinek-
dochéjaként átáztatta, hatalmába kerítette Suzyt, aki láthatóan nagyon nem 
élvezte, hogy bőrig ázik. Akkor a taxiban talált menedéket, ami az iskolába 
szállította őt. A fináléban azonban a lány éppen attól boldog, hogy bőrig ázik, 
mert az eső mintegy megtisztította őt a mocsoktól és a méregtől, ami rára-
gadt és manipulálta az iskolában, amivel az ősanya beszennyezte a főhősnőt. 
Tűz és víz: mindkettő tisztító erővel bírnak, hiszen a világot ugyanúgy meg-
tisztítja a tűz a boszorkányoktól, ahogyan Suzyt is az eső Markos rontásától.
 Ebből is érzékelhető, hogy Dario Argento nagyon egyszerű történettel, 
egyértelmű morális-ideológiai rendszerrel dolgozott. Ugyan a főszereplők eb-
ben a történetben is mind nők, így alaptalannak tűnhet a vád, hogy Argento 
Sóhajokja direkten visszaállítja a patriarchális rendet, ami a boszorkányok ha-
talmával megsérült, bomlásnak indult. Ám valójában mégis ez történik meg, 
hiába arat győzelmet, és szabadul fel Suzy. Az 1977-es filmben a Madame
39 Julie Bloom, ‘Suspiria’ Then and Now: Finding Darkness in an All-Female World, The New 
York Times (2018), https://www.nytimes.com/2018/10/26/movies/suspiria-remake-tilda-
swinton-dakota-johnson.html [saját fordítás]
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Blanc háttérbe szorul, és egyszerűen csak Markos csatlósa, akit a Sóhajok 
Anyjával azonosítanak. Mint korábban kiderült, a Sóhajok Anyja és a másik 
két ősanya olyan ősi entitások, akik még a férfiak uralma előtt uralták a vilá-
got, és „meghaladták az istent és az ördögöt is” (ez utóbbi a 2018-as filmben 
hangzik el). A Három Anyához egyáltalán nem pozitív tulajdonságok kapcso-
lódnak az alapmitológia szerint, hiszen a Sóhajok, a Könnyek és a Sötétség 
Anyjáról van szó. A Sóhajok Anyja mint Markos Dario Argentónál egyértelmű-
en a fasisztoid gonosszal azonos, és ebben a filmben fel sem merül annak a 
lehetősége, hogy meg lehetne reformálni az iskolát. Azaz az ősanyát, a nők 
hatalmát csak megdönteni lehet az eredeti Sóhajokban. Suzynak nincs sem 
szándékában, sem hatalmában az, ami a 2018-as film Susie-jának, hogy átve-
gye az irányítást. Suzy inkább csak egy olyan „final girl”, akit a slasherekben 
(például A texasi láncfűrészes mészárlásban) láthatunk: nem ura a helyzet-
nek, csak túlél. Suzy elfogadja a status quót vagy legalábbis nem kérdőjelezi 
meg azt. Számára a puszta életben maradás az egyetlen cél, és fel sem merül 
benne, hogy a Markos Táncakadémiának voltak vagy lehetnek érdemei is. A 
tánc ebben a filmben amúgy sem fontos történetelem, csupán egyetlen, rövid 
táncpróba látható a cselekmény során.
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Ha Luca Guadagnino túl is terhelte filmjét, ha sokat is markolt egyszerre, 
nagy erénye, hogy okosan tovább gondolta az eredetit, és felvetette azokat 
a kérdéseket, amelyeket Dario Argento műve legfeljebb csak sugallt. Mint az 
előző fejezetben kimutattam, a 2018-as Sóhajokban tulajdonképpen két meg-
érkezés szerepel: Patriciáé a prológusban és később Susie-é. Patricia „megér-
kezése” ugyanolyan negatív hangulatú, mint Suzyé az eredeti filmben. Ezzel 
szemben Susie esetében a 2018-as film azt hangsúlyozza, hogy elszakadt a 
beteg édesanyjától, aki mint később kiderül, kínozta, illetve istentelen gyer-
meknek tartotta őt, aki veszélyt jelent a világra. És Guadagnino művében 
nemcsak két, hanem három anyafigura is feltűnik: Markos, Susie édesanyja 
és Madame Blanc. Ezek az anyák tulajdonképpen azonosíthatók akár a Három 
Anyával is: Markos itt a Sötétség Anyjaként értelmezhető, Susie beteg édes-
anyja, aki miatt sokat sírt és szenvedett a lány, a Könnyek Anyja, míg Blancról 
azt terjesztik, hogy ő lehet a Sóhajok Anyja. Aki azért is „sóhajtozik”, mert 
nem nézi jó szemmel, hogy a táncot mint művészetet fekete mágiával páro-
sítva Markos a lányok megszerzésére, hatalma növelésére használja.
 Blanc az egyetlen a „három anya” közül, aki végső soron „jó anya”-ként 
viselkedik Susie-val szemben: támogatja őt, kihozza belőle a legjobbat a tánc-
próbák során, és a fináléban is próbálja őt megvédeni Markostól. Igaz, ő bo-
csátja rá Susie-ra a rémálmokat is, azonban ez csak látszólag rossz cseleke-
det, valójában ilyen módon vezeti rá a lányt a helyes útra: emlékezteti, hogy 
honnan indult, és előrevetíti, hogy hová tart. A rémálmok a film legszürreáli-
sabb jelenetei, amelyek során Luca Guadagnino gyorsmontázsban a múltat, 
a jelent és a jövőt ábrázoló, felkavaró képsorokat helyezi egymás mellé. Ezek 
közül néhány fontosabb motívum az alábbi képeken látható (nem feltétlenül 
ebben a sorrendben jelennek meg a filmben).
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Susie rémálmaiban többek között az otthon, a fanatikus édesanya, Markos, 
Blanc, a tánciskola, a vér, a menstruáció, a szexualitás és a szív kerülnek egy-
más mellé, egy montázsszekvenciába. Látható egy olyan kép is a rémálomban, 
amelyen Susie és Blanc együtt adnak elő valamilyen mágikus performanszot. 
Viszont sem Susie édesanyja, sem Markos nem szerepelnek egy képkivágás-
ban a főhősnővel. Vagyis már maga a fekete mágia eredményeként Susie-ra 
törő álom tudatosítja a nézőkben és a lányban is, hogy ahonnan Susie jön (az 
amerikai vidéki otthonból) és ahová tart (Markos rituáléja) ott egyaránt rossz 
anyák uralkodnak. Mind Susie édesanyja, mind Markos esetében külsőleg is 
megnyilvánul a gonoszság és a fanatizmus: az édesanya halálos beteg, míg 
Markos testileg is torz szörnyeteg, ezért is van szüksége a fiatal lányok vérére 
és testére.
 Tehát Susie-t mintegy a külvilágban sem várja, várná szabadság, az 
amerikai vidék családi házának rabságából menekült a tánccsoporthoz. 
Argento Suzyjával ellentétben Luca Guadagnino főhősnője kifejezetten új 
otthonra és anyára lel a Markos Tánccsoport formájában és Blanc személyé-
ben (illetve Sarában mint barát-testvérben). A Blanc és Susie között kiala-
kult szoros kapcsolat miatt a főhősnőnek nem áll érdekében elpusztítani a 
táncakadémiát. A fináléban éppen ezért Susie a Sóhajok Anyjaként csupán 
Markost és híveit gyilkolja meg, Blancot és pártolóit életben hagyja, illetve 
Dr. Josef Klemperert is megszabadítja felesége elvesztése miatt érzett fáj-
dalmától és bűntudatától. 
 Tehát a 2018-as film hősnője nemcsak pusztít, hanem fel is szabadít. 
Susie nem dönti meg a nőuralmat, hanem liberalizálja azt. Luca Guadagnino 
művében Argento horrorjával ellentétben a Sóhajok Anyja nem gonosz bo-
szorkány, nem mindent felfaló ősanya, hanem egy igazságosabb vezető, aki 
valószínűleg nem fekete mágiaként fogja alkalmazni a táncot a jövőben. 
 A táncot, ami elindította őt a női felszabadulás útján. A 2018-as Sóha-
jokban az anya és a lányok kapcsolata mintegy rendeződik, mivel Susie nem 
akarja elrabolni testüket. Igaz, a határok ebben a filmben is helyre állnak, 
azonban Luca Guadagnino nem helyezi hatályon kívül a női hatalmat, hanem
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éppen ellenkezőleg: megerősíti azt. „Hiszünk a boszorkányok hatalmában és 
a nők képességében, hogy megtalálják az erőt az összefogásban, […] és teljes 
mértékben elutasítsák, hogy áldozattá tegyék őket” – állította a rendező.40  
Azaz a 2018-as Sóhajokban vannak rossz anyák és jó anyák, és a Sóhajok 
Anyja éppen ez utóbbi kategóriába tartozik, mivel „gyermekeit” megszabadít-
ja a szenvedéstől, és megbünteti azokat, akik gyermekeinek fájdalmat okoz-
tak. Így Guadagnino művében amellett, hogy a nők felszabadulnak a totali-
tárius elnyomást képviselő ősanya rémuralma alól, az 1977-es film Suzyjával 
ellentétben nem kell visszaintegrálódniuk a patriarchális társadalomba, ha-
nem építhetik tovább a női közösséget mint működőképes, demokratikusabb 
alternatívát Susie vezetésével.

Finálé

Elemzésemben kimutattam, milyen kapcsolat áll fenn az 1977-es és a 2018-
as Sóhajokban a történelem, a nőiség és a horror borzalma között. Mindkét 
filmben közös, hogy ezt a kapcsolatot nem elsősorban dialógusokon keresztül 
fejtik ki, hanem képi szimbólumokkal. Egyik filmben sem az a fő cél, hogy el-
jussunk a nagy konfrontációig, amelynek keretében a történet csinos és tiszta 
lelkű főszereplője kiiktatja a gonosz boszorkányt. Mindkét mű esetében van 
egy-egy vezértéma, amelyeket az alkotók a képi szimbólumok formájában 
járnak körbe. Az anyaság és a női felszabadulás témája lehet egy-egy ilyen 
vezértéma, amelyek természetesen más témakörökhöz (történelem, terror, 
diktatúra) is kapcsolódnak. Mind az 1977-es, mind a 2018-as filmben a főbo-
szorkány, Markos tulajdonképpen ugyanolyan totalitárius diktatúrát épített ki, 
mint Hitler vagy Sztálin, csak éppen ő nem patriarchális, hanem matriarchális 
rendszert hozott létre. Azonban Markos akár a patriarchális rendszer képvise-
lője is lehetne, hiszen csupa fallikus szimbólum kötődik hozzá: az egyik ilyen 
például a fő motivációja, hogy új gazdatestbe költözzön saját aszott, beteg 
testéből. Behatolni a fiatal lányokba: ez Markos célja, és ez egy tradicionáli-
san maszkulin cél, amennyiben az erekció és a szexuális behatolás hagyomá-
nyosan a férfihoz kötődik.41 Erre nagyon erősen utal Dario Argento filmjének 
színszimbolikája is, hiszen az iskola domináns vörös színei többek között a 
szenvedélyt és a szexuális vágyat is jelképezik a nyugati kultúrkörben, és 
nem mellesleg Markosnak férfi szolgálója van. Azonban a főboszorkány mégis 
alapvetően egy nő a Sóhajokban, aki a fekete mágia által maszkulin hata-
lomra tett szert. Ezt a maszkulin nőfigurát Argento műve egyértelműen ne-
gatív erőként mutatja be, az iskola riasztó díszei (a szörnyfejű vízköpők) és 
nyomasztó színei (a vörös-feketén kívül ilyenek a méregzöld tónusok) is erre
40  Anderson, ’Suspiria’ Director Luca Guadagnino hopes…, im.
41 Erről lásd Pierre Bourdieu elemzését: Bourdieu, Férfiuralom, Budapest, Napvilág Kiadó, 
2000, 13–59.
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utalnak. Az 1977-es filmben a táncnak szinte semmilyen szimbolikus funkció-
ja nincs, csupán egy eszköz arra, hogy a lányokat rabul ejtsék. Pedig a tánc 
érzelemkifejezés és bizonyos értelemben (a szűk, a lányok idomait láttatni 
engedő ruhák) szexuális töltete is van. Ezért amikor Suzy végez Markosszal, 
és így az egész iskolát lángba borítja, elutasítja az abnormálisnak bemutatott 
állapotokat: nemcsak Markos mint maszkulin nő uralmát, hanem a táncaka-
démia teljes megsemmisítésével a táncot is mint a női szexualitás és felsza-
badulás szimbólumát.
 Luca Guadagnino Sóhajokja azonban sokkal kevésbé abnormálisnak mu-
tatja be a tánccsoportot. Mint azt az elemzett képeken is láthattuk, az isko-
la ebben a filmben nem üt el a környezettől, ugyanolyan szürke és átlagos 
épület kívülről, mint bármelyik másik Berlinben, beleértve a keleti és nyugati 
városrészt kettéosztó falat. Guadagnino Susie-ja így nem egy szürreális, ter-
mészetfeletti világba lép át, amikor megérkezik a városba és a tánciskolába, 
hanem éppen ellenkezőleg: nagyon is 1977 realitásában marad, ahol a tánc-
iskola inkább egy menedék, egy otthon a terroristák által szétdúlt Berlin vá-
rosával szemben. Markos persze ebben a filmben is ugyanolyan, mint Argento 
eredetijében, azonban Blanc táncfelfogása és Susie „rossz édesanyja” árnyal-
ják a képet, komplexebbé teszik a történetet. A tánc pedig ebben a filmben 
központi szerepet kap, így a színszimbolika helyett és az egyéb szimbólumok 
mellett sokkal fontosabb lesz a montázs. Erre a legjobb példák Olga meg-
gyilkolásának jelenete és Susie rémálmai, amelyek összekapcsolják és szem-
be is állítják a táncot a mágiával, a boszorkányokkal és az anyákkal. Luca 
Guadagnino nem zárja ki, hogy egy nő kezében összpontosuljon a hatalom, 
sőt a tánc kétféle értelmezésének (művészet és mágia) ütköztetése által mu-
tatja be, hogy van alternatíva az abnormális, az ősanya mohóságát kielégítő 
fasisztoid hatalmi berendezkedéssel szemben. Az egyik közös jelenetükben 
Blanc megkérdezi Susie-tól, hogy milyen érzés számára a tánc, mire a lány 
azt feleli, hogy olyan, mint amilyen a szex lehet. Erre a tanár visszakérdez, 
hogy „mint egy férfivel?”. Mire Susie azt feleli, hogy „nem, inkább mint egy 
állattal”. Vagyis ebben a dialógusban Susie tulajdonképpen elutasítja azt az 
ideológiát, hogy egy nő csak a férfi viszonylatában definiálhatja önmagát és 
(szexuális) vágyait. Ezért is fontos, hogy Susie nem pusztítja el az egész 
iskolát, csak Markost, aki az abnormális, deviáns nőuralmat jelképezi. Ám 
Guadagnino művében nem azért abnormális a női hatalom, mert maszkulin, 
hanem azért, mert ugyanúgy félelemre és gyilkolásra alapozza azt, mint a 
nácik vagy éppenséggel a Vörös Hadsereg Frakció bombamerényletekkel és 
gépeltérítésekkel „harcoló” radikálisai.
 Tehát a 2018-as remake sokkal radikálisabb jelentést hordoz, mint az 
1977-es eredeti, azaz Luca Guadagnino hajtja végre a dekonstrukciót, míg 
Dario Argento mintegy szintetizálja a feminista ideológiát és patriarchális ér-
tékrendet. Ez a különbség abból is fakadhat, hogy Dario Argentót jobban
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érdekelte maga a filmforma, mint a történet részletesebb kidolgozása. De 
abból is, hogy a hetvenes években, a feminizmus kibontakozása idején még 
az volt a fontos, hogy a nőt mint férfitól független, szabad egyént elfogadják, 
és felszabadítsák a patriarchális rendszer elsődleges elnyomó hatalmi me-
chanizmusai alól (például a nő mint háziasszony sztereotípiája, viselkedési és 
öltözködési normák, „női munkák”). Ma már a nők alapvető jogai biztosítot-
tak, bárki vállalhat bármilyen munkát, ám egyfelől bérkülönbségek manapság 
érzékelhetők, másfelől a #MeeToo-mozgalom és a hollywoodi zaklatási botrá-
nyok kirobbanása idején újra és újra felmerül a probléma, hogy a nő a pat-
riarchális rendszer keretein belül, megkötésekkel lehet szabad, így továbbra 
is kiszolgáltatott a rendszer erőinek. Avagy ma már nem pusztán a nők mint 
független emberi lények elismertetése a tét, hanem összetartása annak érde-
kében, hogy az elnyert jogok révén a bizonyos intézményekbe bejutott nők ne 
váljanak a patriarchális rendszerek képviselőinek (így például a „mindenható” 
hollywoodi producerek) kiszolgáltatottjaivá. Azaz ma már nem elpusztítani 
kell az ősboszorkány tánciskoláját, hanem megreformálni, mivel az a női szoli-
daritás és összefogás szimbóluma (lásd ehhez még A boszorkány [The Witch, 
2015] című történelmi horrorfilmet is).
 És hogy jogos-e Dario Argento és Luca Guadagnino műveit szimbo-
likus-retorikus filmeknek nevezni, és Jancsó, Mundruczó vagy Tarr filmjei 
mellé állítani? Egyrészt tény, hogy Guadagnino ezidáig nem műfajfilmes, 
hanem inkább szerzői filmes rendező volt (elég csak az Oscar-díjjal jutal-
mazott Szólíts a neveden-re [Call Me by your Name, 2018] gondolni), tehát 
ilyen alapon semmiképp sem zárható ki az innovatív fősodorból. De Argentót 
is jellemzően formai kreativitása miatt dicséri a szakirodalom, amelyet a 
Sóhajok kisszerkezetének részletes elemzésével demonstráltam is. És egyik 
film sem tekinthető konvencionális, klasszikus horrornak, amennyiben kor-
társaik mellé helyezzük őket. Argento és Guadagnino is egyedi filmformát 
alakítottak ki, ami szoros kapcsolatban áll az általuk közvetített „üzenettel”. 
Sőt mint kimutattuk, az 1977-es és a 2018-as Sóhajok is a dialógusok szint-
je helyett inkább a képek szintjén mesélnek vezértémáikról. A párbeszédek 
és a fordulatok szinte jelentéktelenek mindkét műben: nem véletlen, hogy 
a 2018-as filmben feltűnő, elemzett plakáton sem maga a szöveg, hanem a 
szöveg betűinek elrendezése, képe az érdekes és beszédes. Ezért mintegy 
javaslom, hogy vegyük fel a Sóhajokhoz hasonló műfaji filmeket a szimboli-
kus-retorikus filmek jegyzékébe!

 
1
0
4


