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A kutatás tárgya 

 

Ahogy a vámpírmítoszra, úgy a Drakula-jelenségre fokozottan igaz, hogy a kutatási témák 

rendkívül tág határt szabnak annak, hogy milyen tudományterületek felől közelíthetünk 

hozzájuk. A legjobb példa erre Bram Stoker regénye, amelynek a számtalan eltérő 

perspektívájú irodalom- és kultúratudományi elemzése mellett találunk történelemtudományi, 

orvostörténeti, földrajztudományi és pszichológiai megközelítéseket is. A Drakula 

népszerűsége az elmúlt bő százhúsz évben egyáltalán nem csappant: Stoker regénye az első 

megjelenés óta rengeteg újranyomást élt meg – angol nyelven éppúgy, mint fordításokban –, 

az évek során pedig a legkülönfélébb módokon adaptálták a szöveget. Sőt, a Drakulát 

napjainkban is szívesen adaptálják: 2014-ben jelent meg Gary Shore Az ismeretlen Drakula 

[Dracula Untold] című filmje; 2013 és 2014 között Cole Haddon egy tíz részes filmsorozatot 

szentelt a vérszívó grófnak; 2018-ban látott napvilágot Dacre Stoker és J. D. Barker közös 

munkájaként a Drakula „hivatalos előzményregénye”, a Dracul; 2019-ben pedig két magyar 

rendezésű Drakula-adaptáció is készül: Bodzsár Márk Drakulics elvtárs című filmje és 

Lakatos Róbert Árpád feldolgozása, amely a Lajthay Károly 1921-es elveszett Drakula-

filmjéből készült Drakula halála című filmregényt veszi alapul. Ez a néhány példa jól 

szemlélteti, hogy a Drakula-jelenség átfogó értelmezése számára nemcsak az elmúlt több mint 

százhúsz évben készült különböző műfajú adaptációk feltérképezése jelent kihívást, hanem a 

jelenségkör folyamatos és dinamikus bővülése is. 

A Drakula-mítosz szerteágazó volta és sokszínűsége miatt dolgozatomban nem 

törekszem a jelenség átfogó értelmezésére, ehelyett annak egy részterületére fókuszálok: 

Stoker regényét a kortárs filmes Drakula-adaptációk egy sajátos válfajával hasonlítom össze. 

Az elemzett filmekben közös, hogy a vámpírfilm műfajának megújítására törekednek, ám ezt 

mind eltérő módon teszik, így megoldásaik nem válnak tendenciaszerűvé. Éppen ezért 

kutatásomnak nem (is lehet) célja ezeknek az eljárásoknak az érvényességét minél szélesebb 

körben, minél több filmes példán keresztül bemutatni, hanem inkább arra törekszem, hogy 

ezen eljárások működésmódjának részletes elemzését nyújtsam. 

Az elemzett művek kiválasztásának elsődleges szempontja nem az volt, hogy a 

vámpírfilm műfaji megújításának utolsó hullámát bemutassam, hanem hogy a Stoker 

regényére jellemző poétikai eljárások továbbélését és újraértelmezését figyeljem meg kortárs 

vámpírfilmekben. Így lehetséges, hogy a dolgozatban három 2014-ben rendezett film (a 

Hétköznapi vámpírok [Jemaine Clement – Taika Waititi, What We Do in the Shadows], a 

Csadoros vérszívó [Ana Lily Amirpour, A Girl Walks Home Alone at Night] és a Vámpír a 



díványon [David Rühm, Der Vampir auf der Couch]) mellett a 2000-es, E. Elias Merhige 

rendezte A vámpír árnyéka (Shadow of the Vampire) is helyet kapott. Ugyancsak ez indokolja 

azoknak a kortárs alternatív vámpírfilmeknek a kihagyását, amelyek nem értelmezhetők 

Drakula-adaptációként, amelyekben tehát a Drakula-mítosz felelevenítése kevésbé vagy 

egyáltalán nem figyelhető meg (például a 2013-ban megjelent Halhatatlan szeretők [Jim 

Jarmusch, Only Lovers Left Alive] és a Vámpírtúra [Derek Lee – Clif Prowse, Afflicted] 

kihagyását), illetve azoknak a kortárs Drakula-filmeknek a mellőzését, amelyekben a Drakula 

poétikai megoldásainak az újraértelmezése nem reflektált (például a 2014-es Az ismeretlen 

Drakula című film mellőzését). 

 

 

Eredmények 

 

A dolgozatomban vizsgált filmek a Drakula poétikai eljárásainak újraértelmezése során 

kitüntetett figyelmet szenteltek a vámpírmetaforának. Ahogy Stoker regényében, úgy ezekben 

a filmekben sem csak a vérszívás kap többletjelentést, hanem a vámpír más attribútumai is 

metaforikusan értelmezhetőek. A vámpír árnyékában például a vámpír testének fényben 

megmutatkozó különleges anyagisága és a filmszalag között figyelhető meg metaforikus 

viszony; a Vámpír a díványon és a Hétköznapi vámpírok a vérszívók tükörképtelenségét 

használják fel az önreflexivitás hiányának kifejezőjeként; a Csadoros vérszívóban pedig a 

vámpír tükörképének megléte a névtelen főszereplő lány öntudatosságának jelölőjeként 

értelmezhető. A filmek metaforikus képzettársításai túlnyomó többségükben már Stoker 

regényében is tetten érhetőek: e filmek pedig éppen azért érdemelnek kitüntetett figyelmet a 

Drakula-kutatásban, mert olyan metaforikus képzettársításokra irányítják a figyelmet, 

amelyek a Drakulában rejtettebb módon vannak jelen. Ezáltal a Drakula poétikai 

jellegzetességeit újraértelmező kortárs alternatív vámpírfilmek nagymértékben hozzájárulnak 

a regény eddig kevésbé tárgyalt jelentésrétegeinek a feltárásához. Emellett viszont a 

regényben megalapozott metaforikus képzettársításokat sok esetben új megvilágításba és új 

kontextusba is helyezik, ezáltal úgy őrzik meg a Drakula-mítosznak ezt a hagyatékát, hogy 

meg is újítják azt. Nemcsak arra mutatnak tehát rá, hogy bizonyos vámpírmetaforák milyen 

mélyen gyökereznek a Drakulában, hanem ezeknek az újraértelmezési lehetőségeit is 

reprezentálják. 

A vámpír lehetséges metaforikus jelentésrétegei közül – főleg a különböző 

vámpírnarratíváknak köszönhetően – idővel bizonyos jelentésrétegek kidolgozottabbá, 



elterjedtebbé és ezáltal könnyebben hozzáférhetővé váltak, mint mások. A vámpírok előbb 

idézik fel a szexualitás és a gazdasági kizsákmányolás képzetét, mint az önreflexivitás és az 

önreprezentáció területén mutatkozó problémákat. Ugyanakkor a vámpírmetafora 

működésmódjához ez utóbbi jelentésrétegek is szorosan hozzátaroznak, sőt nagymértékben 

felelősek a vámpírmetafora – közvetetten pedig a vámpírnarratívák – halhatatlanságáért. A 

metafora jelentésrétegeinek lehatárolatlansága új jelentésrétegek kidolgozásának a lehetőségét 

hordozza magában. Ez egyrészt a vámpírnarratívák folyamatos megújíthatóságához 

vezet(het): a dolgozatomban elemzett filmek, általában pedig a kortárs alternatív 

vámpírfilmek kiaknázzák ezt a lehetőséget – a vámpír hagyományosnak tekinthető 

metaforikus jelentésrétegei mellett kísérletet tesznek új metaforikus képzettársítások 

kidolgozására is. Másrészt ez a határtalanság élénk érdeklődést biztosít a vámpírmetaforáknak 

és vámpírnarratíváknak mind a laikusok, mind pedig a különböző tudományok művelői 

részéről, hiszen az újonnan kidolgozott és az eddig még látens jelentésrétegek értelmezésének 

igényét vonja maga után. 

A vámpírfilmek vérszívóinak ábrázolásban megfigyelhető változások (Varga Rita 

leírásában a szörnytől az emberszerű vámpírig ívelő pálya) nemcsak a vámpír 

metamorfózisaként értelmezhetők, hanem a korábbi vámpírnarratívák uralkodó 

perspektíváinak és a mögöttük rejtőző ideológiáknak a megkérdőjelezéseként is. Stoker 

regényében a nyugati szereplőké a diskurzus hatalma, a Drakula narratíváját kizárólag a 

nyugati szereplők feljegyzései alkotják. A vámpír ábrázolása és megítélése így nem 

függetleníthető a nyugati szereplők perspektívájától, mivel pedig ez a perspektíva kizárólagos 

a történetben, narratív szinten nem történik meg az ellenpontozása, így a Drakulára vonatkozó 

megállapítások és értékítéletek kételyt ébreszthetnek. Ehhez a kételyhez azonban éppen a 

dolgozatomban elemzett filmek vezetik el a befogadót azáltal, hogy folyamatosan reflexió 

tárgyává teszik a Drakula elbeszélői nézőpontjainak aszimmetriáját. Éppen ezért ennek a 

jelenségnek minden elemzésnél fokozott figyelmet szentelek. 

 

 

A dolgozat felépítése 

 

A dolgozat hat fejezetre tagolódik. A bevezető rész a kutatás tárgyának és céljának kijelölését, 

valamint a dolgozat szempontjából releváns elméleti fogalmak megalapozását végzi el. 

Kitüntetett figyelem irányul az adaptáció és az intertextualitás viszonyára, a vámpírfilmek 

alakulástörténetére és a legelterjedtebb vámpírmetaforára (a vámpírizmusra mint szexualitás 



aktusra). Ezek függvényében a dolgozatban elemzett filmekről elmondható, hogy olyan, a 

történet szempontjából nem-prototipikus Drakula-adaptációk, amelyek a stokeri 

hagyományok felelevenítésével részt vesznek a vámpírfilmek műfajának megújításában. Ez a 

folyamat együtt jár a domináns vámpírizmus mint szexuális aktus metafora ellenpontozásával 

is (a Hétköznapi vámpírok és A vámpír árnyéka a vámpírmetafora két másik jelentésrétegét 

helyezi középpontba; a Vámpír a díványon vámpírizmus és szexualitás összefonódásának 

paródiáját nyújtja; a Csadoros vérszívó pedig a vámpírmetafora jelentésrétegeinek 

egyensúlyba helyezésére törekszik – a szexualitást mint a lehetséges képzettársítások egyikét 

ábrázolja). 

A második fejezet David Rühm filmje kapcsán a Drakula pszichoanalitikus olvasatait 

járja körül. Az elemzés eredményeként megállapítható, hogy a Vámpír a díványon nem azért 

értelmezhető Drakula-adaptációként, mert röviden megidézi Stoker regényének és filmes 

feldolgozásainak néhány epizódját, hanem azért, mert reflexió tárgyává teszi a regény két 

meghatározó poétikai jellegzetességét: a vámpírizmus kísérőjelenségeinek szexuális 

metaforaként történő értelmezését, valamint a tüköralakzatot. Az utóbbit nemcsak a történetbe 

ágyazva jeleníti meg, hanem metaszinten is, a film narratív struktúrájának szervezőelvévé 

téve azt. Ezáltal a Drakula egy meghatározó narratív megoldásának az újraértelmezését 

nyújtja, a regény tükörszerkezetét – a történet eltérő helyszíneinek és kultúráinak (illetve az 

ezek által meghatározott szereplőknek) egymásra tükröztetését – fókuszhelyzetbe, de új 

fénytörésbe is helyezi. 

A harmadik fejezetben A vámpír árnyéka című film és Drakula médiaidegensége kerül 

fókuszba. A vámpír árnyéka az adaptáció műveletét a történet szintjén ábrázolja, ezzel még 

látványosabbá téve a Drakula filmes hagyományában már megalapozott párhuzamot a vámpír 

alakja és a film médiuma között. Ezt a kapcsolatot azonban paradox módon jeleníti meg: míg 

a mű világában a vámpír idegenként mozog a forgatáson a korban modernnek számító 

médiumok között, és ezek jelen vannak az elpusztításakor, segítenek a megsemmisítésében, 

addig Elias filmje metaszinten a vámpírt a mozi szerves részeként jeleníti meg, aki 

ugyanolyan hipnotikus hatalommal bír, mint a film médiuma. Ez a tapasztalat pedig a regény 

újraolvasását is más megvilágításba helyezi, rámutatva, hogy a történetből hiányzó film 

médiumát metaforikusan maga Drakula testesítheti meg. 

A negyedik fejezetben a vámpírmetafora mellett a műfajiság kérdése is előtérbe kerül: 

a Hétköznapi vámpírok elemzése arra mutat rá, hogy a film áldokumentarista megoldásai 

hogyan idézik meg Stoker regényének műfajiságát (a napló- és levélregény formáját). A 

napló- és levélregény műfajának három legmeghatározóbb funkcióját (mentális menedék, 



kötelesség, a vámpír elleni fegyver) a Drakulában metapragmatikai jelzések teszik 

hozzáférhetővé. Ezekkel a funkciókkal szoros összefüggést mutat a metalepszis alakzata és az 

önmegfigyelés tevékenysége. A naplóírás és -olvasás során megképződő mentális menedék a 

valóság és fikció határának illuzórikus átlépésével valósulhat meg; az önmegfigyelés pedig 

elsősorban a fegyver funkció megképződésében játszik fontos szerepet azáltal, hogy a 

diskurzus hatalmát gyakorló nyugati karakterek ennek segítségével is elhatárolják magukat 

Drakulától – a grófot önreflexióra képtelen idegenként jelenítik meg. A Hétköznapi vámpírok 

elsősorban a Drakula hagyománynak ezt a részét örökíti tovább és értelmezi újra az 

áldokumentumfilm és a kézikamerás horrorfilm eszköztárával. 

Az ötödik fejezet a Csadoros vérszívó című film és a Drakula kapcsolatára koncentrál. 

Amirpour filmjében a Vámpír a díványon című filmhez hasonló logika érvényesül. A film 

egyik főszereplője, a névtelen vámpírlány a diegetikus világban fennálló hierarchia 

ellenpontjaként, megdöntőjeként jelenik meg. A filmnek ugyanilyen törekvése (a hierarchia 

lebontása) tapasztalható a vámpírmetaforák területén is. Amirpour filmjében a vámpír 

metaforikus jelentésrétegei között az elmúlt kétszáz év vámpírnarratíváiban hagyományossá 

váló képzettársítások (a vámpírizmus mint szexuális aktus, a vámpírizmus mint feminista 

öntudatosság stb.) mellett kevésbé konvencionális képzettársítások is megfigyelhetők (a 

vámpírizmus mint gazdasági kizsákmányolás, a vámpírizmus mint kábítószer-terjesztés, a 

vámpírizmus mint tetoválás stb.). A film ezeket a maguk pluralitásában ábrázolja, az eltérő 

jelentésréteg közül egyiknek sem biztosít kitüntetett pozíciót. Ezzel pedig megteremti azt a 

kritikai alapállást, amelyből kiindulva elvégezhető a vámpírnarratívák, különösképpen a 

Drakula allegorikus (tehát a narratíva egészében egyetlen képzettársítást feltételező és erre 

összpontosító) olvasatainak a felülvizsgálata. 

Mivel a dolgozatban elemzett filmek egymástól lényegesen eltérő megoldásainak 

elemzéséről minden fejezet végén külön összegzés található, ezért a dolgozat befejező 

fejezete csak részben tekinti át újra ezeknek a legfontosabb kapcsolódási pontjait; sokkal 

inkább érdekelt olyan továbbmutató kérdéseknek a megfogalmazásában, amelyek 

megválaszolásához a dolgozat elemzései jelenthetnek kiindulási pontot (ilyen kérdés például a 

kortárs vámpírfilmek esztétikai megítélése; a Drakula mellőzöttségének okai a magyar 

irodalom- és kultúratudományos diskurzusokban; a kortárs magyar populáris kultúra nyitása a 

vámpírnarratívák felé; a vámpírfilmek szerepe az adaptációelméletek újragondolásában stb.). 
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