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Mark Fisher. The Weird and the Eerie. Lon-
don: Repeater Books, 2016. 134.

Mark Fisher (1968–2017) brit filozófus, kultú-
rakutató, kritikus művei filozófia, irodalom, 
zene, film és politika kölcsönhatásában születtek. 
Filozófiából szerzett PhD fokozatot a University 
of Warwickon Flatline Constructs: Gothic Material
ism and Cybernetic TheoryFiction (1999) című disz-
szertációjával. Tanított a Goldsmiths, University 
of London Vizuális Kultúra Tanszékén, és társa-
lapítója volt a Zero Books és a Repeater Books 
könyvkiadóknak. 

Rövid élete során két könyve látott napvilá-
got: a kommunizmus bukásával valós alternatíva 
nélkül maradt kapitalizmus problémáit vizsgáló 
Capitalist Realism: Is there no Alternative? 
(Winchester: Zero Books, 2009) és a Jacques Der-
rida „hauntológia”-fogalmát a zenei kultúra 
egyes területeire átfordító Ghosts of My Life: Wri
tings on Depressing, Hauntology and Lost Futures 
(Winchester: Zero Books, 2014). Ez utóbbiban az 
átfordítás alapjául szolgáló, a „haunt” (kísért) és 
az „ontológia” (léttan) szavak összetételével lét-
rehozott derridai „hauntológia”-fogalom sajátos 
jelentéstöbbletet kap. Mert míg Derrida a Marx 
kísérteteiben (ford. Boros János, Csordás Gábor 
és Orbán Jolán [Pécs: Jelenkor Kiadó, 1995]) a ki-
fejezéssel elsősorban arra utalt, hogy a marxiz-
mus szelleme a vasfüggöny lehullása utáni Euró-
pában is kísérteni fog, addig Fisher az általa vizs-
gált melankolikus számokon keresztül egy olyan 
jövő elvesztése okozta depressziót próbált feldol-
gozni, amely sohasem következett be, nyomai-
ban mégis felfedezhető a jelenben. Fishernek két 
könyvén kívül megjelentek tanulmányai, kriti-
kái, publicisztikai írásai, valamint k-punk néven 
népszerű blogjai is (k-punk.abstractdynamics.
org). Posztumusz művei közé tartozik a kiadat-
lan írásaiból Darren Ambrose szerkesztésében 
készült válogatás Kpunk: The Collected and Un
published Writings of Mark Fisher (London: Repea-
ter Books, 2018) címmel, valamint a szintén a Re-
peater által kiadott The Weird and the Eerie is, 

amelynek megjelenését már nem érte meg, mert 
nem sokkal előtte öngyilkos lett.

A könyv kulcsfogalmaiként szolgáló weird és 
eerie nem adhatók vissza egyetlen magyar termi-
nussal. Fordításukhoz a szótár sem nyújt segítsé-
get, amelyben a weird szó főnévként (sors, vég-
zet) és melléknévként (furcsa, ijesztő, hátborzon-
gató, természetfeletti) szerepel, az eerie pedig ki-
zárólag melléknévként (furcsa, baljós, ijesztő, ti-
tokzatos, félelmetes, kísérteties, hátborzongató), 
részben azonos, részben eltérő jelentésekben. 

Fisher saját koncepciójában, amelyet már a 
műve bevezetőjében egyértelművé tesz, a weird 
és az eerie közös nevezőre hozható, amennyiben 
mindkettő olyan radikális érzékelési és létezési 
módot jelöl, amelyben a szubjektum valamilyen 
különös erő hatására elveszíti centralizált szere-
pét, miáltal megváltozik a világ működő rendjé-
ről alkotott felfogása. Ebben az állapotban az em-
bernek olyasvalami iránti elragadtatottsága nyil-
vánul meg, ami mintegy kívül van alapvető ész-
lelésén, megismerésén, tapasztalásán. 

Nagyon fontos, hogy Fishernél a weird és az 
eerie egyértelműen megkülönböztetendők az un
heimlichtól, amelyet Sigmund Freud Das Unheim
liche (1919) című esszéjével tett híressé (magya-
rul: „A kísérteties”, ford. Bókay Antal és Erős 
Ferenc, in Sigmund Freud, Művészeti írások, 
szerk. Erős Ferenc és Argejó Éva, Sigmund 
Freud művei 9, 245–281 [Budapest: Filum Kiadó, 
1999]). Az unheimlich szót az esszé magyar fordí-
tói „kísértetiesként”, angol fordítója (James Stra-
chey) „uncanny”-ként honosították meg, számta-
lan anomáliát idézve elő a fogalom kontextuális 
használatában. Fisher emiatt mondhatja beveze-
tőjében, hogy a freudi unheimlich eredeti jelentés-
körének visszaadásához jobban illene az un
homely kifejezés. A probléma helyes megközelíté-
séhez rámutat az unheimlich, a weird és az eerie 
közös és eltérő jegyeire. Megegyeznek abban, 
hogy mind affektusok (indulatok, érzelmek) és 
móduszok (az érzékelés, a létezés és a narráció 
módjai) is egyben. A „különöshöz” való viszo-
nyulás tekintetében azonban az unheimlich merő-
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ben különbözik a weirdtől és az eerie-től. Freud 
ugyanis amikor az unheimlich fogalmat annak el-
lentéte, a heimlich (ismerős, bizalmas, otthonos) 
felől magyarázta, az unheimlichban rejlő különöst 
a külsőből a belsőbe helyezte. Ennek komoly tétje 
volt számára: bizonyítani akarta, hogy borzonga-
tó élményeink végső soron mind olyan elfojtott 
(egykor a heimlich területéhez tartozó) infantilis 
komplexusokra vezethetők vissza, amelyek vala-
milyen trauma hatására aktivizálódtak, s ezáltal 
lehetőséget adnak a pszichoanalitikus vizsgálat-
ra. Ezzel szemben Fisher azt állítja, hogy igenis 
létezik a különös (akár borzongató) élményeknek 
egy olyan spektruma, amely a külsőre vonatkoz-
va nem találkozik a meghittséggel. Vagyis míg 
Freud unheimlichja feltételezi, hogy a külsőt a bel-
ső felől szemléljük, addig Fishernél a weird és az 
eerie azon alapul, hogy a belsőt a külső perspektí-
vájából látjuk.

Ezzel együtt a weird és az eerie nagyon kü-
lönbözőek is, miként azt a könyv e fogalmakkal 
jelzett két nagy fejezete irodalmi, filmes és zenei 
alkotások hosszú során át igazolja. Fisher definí-
ciója szerint a weirdet annak jelenléte idézi elő, 
amit sehová nem tudunk elhelyezni. Mivel 
azonban olyasmit hoz az ismerősbe/otthonosba, 
ami azon túl van, jelenléte valamiféle rendelle-
nességnek tűnik. „A weird az, ami nem tartozik 
sehová.” (10) „A weird entitás vagy tartalom 
olyan különös, hogy azt az érzést kelti, hogy 
nem kellene léteznie, vagy legalábbis nem itt 
kellene léteznie.” (15) Ilyen módon megkérdője-
lezi mindazon kategóriáink érvényességét, ame-
lyeket mostanáig a világ értelmezésére használ-
tunk. Fisher itt hangsúlyozza, hogy a weird meg-
jelenése nem hiba, sokkal inkább a mi hiányos 
ismeretünk az, ami elégtelennek bizonyul a 
megragadásához és leírásához.

Fisher hatalmas weird példatárának fontos 
szereplői Howard Phillips Lovecraft, a The Fall 
együttes és David Lynch. A lovecrafti mitikus 
weird az ősi múltból érkező istenekkel való talál-
kozások során, az időstruktúrában végbemenő 
bizarr csavarokban vagy módosult tudatállapo-
tokban jelenik meg. De a belsőnek a külsővel 
való szembesítése nem a rémület, hanem a pszi-
chotikus elragadtatottság érzését váltja ki, amely 
azonban a hősöket az idegösszeomlás, a degene-
rálódás vagy a teljes pusztulás felé viszi. Ezt az 
elragadtatottságot Fisher a Jacques Lacan által 

leírt jouissance egyik formájának tekinti, amely-
ben az extrém, felfoghatatlan és kifejezhetetlen 
élvezet az öröm és a fájdalom elválaszthatatlan-
ságában mutatkozik meg. A The Fall 1980-as 
évekbeli számaiban, például a Grotesque (After 
the Gramme) (1980) című albumán a szerző, a nar-
rátor és a hősök kibogozhatatlanul összekuszált 
nézőpontja és ontológiai státusa, a felvétel folya-
matának átszűrődő zaja, a Lovecraftot és más 
szépírókat idéző töredékes palimpszesztek a 
posztpunk hangzásvilág erőszakos jellegével 
társítva egy lehetetlen kompozítumban mutatják 
fel a groteszk weirdet mint alapvető létállapotot. 
Lynch 2000-es évek elején készült misztikus 
thrillerjeiben, a Mulholland Drive-ban (2001) és az 
Inland Empire-ben (2006) az ontológiai furcsa 
hurkok (például a sokszorosan egymásba ágya-
zódó és állandó széteséssel fenyegető valóságos, 
álombeli és fiktív világok, a kibogozhatatlan la-
birintusokat nyitó küszöbök, vagy a saját illuzó-
rikus tükröződéseikként megmutatkozó szub-
jektumok) szembesítenek minket a világba betö-
rő ismeretlen külső erők idegenségével. A Lynch 
és a The Fall által kínált példák itt egyszersmind 
Fisher azon elképzelését is alátámasztják, hogy a 
weirdnek leginkább megfelelő művészi formák 
egyike a szürrealista/experimentalista montázs 
és kompresszió, amelyek több, egymással össze 
nem tartozó dolog akár rendellenesnek tűnő ösz-
szekapcsolásával, illetve sűrítésével jelzik, hogy 
meglévő konvencionális formáink idejétmúlttá 
váltak.

Az eerie Fisher meghatározása szerint ezzel 
szemben az, amit a jelenlét hiánya vagy a távol-
lét hiánya hoz létre. „Az eerie érzete vagy akkor 
keletkezik, ha valami jelen van ott, ahol semmi-
nek sem kellene lennie, vagy akkor, ha semmi 
sincs jelen, amikor valaminek lennie kellene.” 
(61.) Az eerie ezáltal a létezéssel és a nemlétezés-
sel kapcsolatos legalapvetőbb metafizikai kér-
déseket érinti, amelyek egy ismeretlen termé-
szetű, mögöttes hatóerő létére engednek követ-
keztetni: „Miért van itt valami, amikor semmi-
nek sem kellene lennie? Miért nincs itt semmi, 
amikor valaminek lennie kellene?” (12). Ez az 
érzés a távollét hiányaként gyakran szokatlan 
állathangokhoz (például madarak rikoltása), 
míg a jelenlét hiányaként elnéptelenedett tájak-
hoz és romokhoz társul (például kietlen skót 
tengerpart, Stonehenge). 

Helikon_2020_2_Könyv.indb   290 2020. 10. 14.   10:34:13



KÖNYVEK 291

Fisher bravúros könnyedséggel játszik el a 
művészetben megmutatkozó eerie variációs sé-
máival, amelyeket kis címkékkel ellátva sorakoz-
tat fel előttünk. Az itt kiemelt eerie példák ennek 
megfelelően csupán jelzésértékűek. Daphne du 
Maurier A madarak (1952) című, Alfred Hitchcock 
1963-as híres filmjéhez alapul szolgáló regényé-
ben a madarak meglévő világértelmezésünket 
fenyegető rejtélyes, démoni viselkedése az a „va-
lami, ahol semminek sem kellene lennie” (a tá-
vollét hiánya). Brian Eno Ambient 4: On Land 
(1982) albumán a suffolki tengerparti táj hangjai-
ból felépülő zene ugyanennek a típusnak a lehan-
goló, nem démonikus természeti változata. 
Christopher Priest The Glamour (1984) című regé-
nyében az emlékezet romjain, avagy az amnéziás 
tudat működésén keresztül feltáruló identitás az 
a „semmi, ahol valaminek lennie kellene” (a je-
lenlét hiánya). Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia 
(1968), Andrej Tarkovszkij Sztalker (1979) vagy 
Christopher Nolan Csillagok között (2014) című 
misztikus sci-fi filmjeiben pedig, a korábbiaknál 
kissé bonyolultabb módon, az eerie a pusztán 
nyomaiban (rejtett működésében) észlelhető föl-
dönkívüli idegen jelenlétének hiánya.

A könyv az „eerie calm” leírásával végződik, 
amely egyszersmind a weird által korábban meg-
idézett teoretikus sokkon való túllépésként is ér-
telmezhető. A különös nyugalom, amely Fisher 
koncepciója szerint az evilági valóságot kor-
mányzó ismeretlen erőkhöz és az azokon túli te-
rületekhez egyaránt hozzáférést adhat, megnyit-
ja az utat az eltűnés esztétikája felé. A mintát ez-
úttal Joan Lindsay Piknik a Függő sziklánál (Picnic 
at Hanging Rock, 1967) című regényének miszti-
kus téridőbeli átjárója kínálja. Lindsay fiktív tör-
ténete szerint 1900-ban, Valentin-napon, az 
ausztráliai Victoria államban, egy magán lányis-
kola növendékei piknikezni mennek a Függő 
sziklához. A szikla azonban tele van különös la-
birintusokkal és szakadékokkal, amelyek éppúgy 
megtévesztik az ide érkezőket, mint Tarkovszkij 
Sztalkerének zónája. Az ősi magaslatra felmászó 
négy lány közül kettő soha nem kerül elő. Mégis 
ők azok, akik delíriumos állapotukban a maga-
sabb rendű elvet képviselik, mivel hazatérő tár-
saikkal szemben teljesen készen állnak az isme-
retlenbe való átlépésre. „Megszállja őket az eerie 
nyugalom, amely mindig előáll, amikor sikerül 
legyőzni az ismerős szenvedélyeket. Eltűnnek, és 

eltűnésük nyomán kísértő nyílások maradnak, 
eerie jelzései annak, ami kívül van.” (128) Ezek 
Fisher utolsó mondatai. 

Bartha Judit

Bernice M. Murphy. The Suburban Gothic in 
American Popular Culture. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2009. 243.

Bernice Murphy monográfiája az amerikai 
gótikus hagyomány egyik alműfaját, a kertvárosi 
gótikát tárgyalja, amelyet a szerző az 1950-es 
évek és a 2008-as ingatlanválság között keletke-
zett popkulturális példák elemzésén keresztül 
vizsgál. 2009-ben megjelent könyvének alapvető 
célkitűzése az, hogy az elméletben és a kritikában 
gyakran használt, de stabil jelentéssel nem ren-
delkező fogalmat definiálja, feltárja a műfaj törté-
netét és a tömegkultúrában elfoglalt helyét.

Az elsősorban irodalmi és irodalomelméleti 
gyökerekkel rendelkező amerikai gótikát tárgya-
ló szövegekben jelen van az a gondolat, hogy a 
gótikára nem lehet egységes zsánerként vagy ösz-
szefüggő beszédmódként tekinteni, hanem az 
amerikai kultúrában újra és újra felbukkanó pa-
tologikus szimptómaként érdemes értelmezni 
(Robert K. Martin and Eric Savoy, eds., Ameri
can Gothic [Iowa: University of Iowa Press, 
1998], vii). Az amerikai gótikus tradíció különbö-
ző alműfajok heterogén hálózatává szálazódik, 
így az egyes szubzsánerek viszonya a tágabb ér-
telemben vett hagyományhoz, illetve sajátos mű-
faji jellegzetességeik további értelmezésre szorul-
nak. Murphy ezen a vonalon indul el a kertvárosi 
gótika kapcsán, amelyet egyébként a rurális góti-
kát tárgyaló könyve követett, jelenleg pedig a ka-
liforniai gótikát kutatja (Bernice M. Murphy, The 
Rural Gothic in American Popular Culture [Basing-
stoke: Palgrave Macmillan, 2013]). Az amerikai 
gótika egyes műfajai elsősorban geográfiai loká-
ciók mentén különülnek el, és Murphy szerint a 
kertvárosi gótika azért érdemel kitüntetett figyel-
met, mert ez a helyszín a legbeszédesebb azok-
nak a társadalmi, gazdasági és kulturális változá-
soknak a szempontjából, amelyek az elmúlt évti-
zedekben az amerikai társadalmat és nemzeti 
identitást formálták. Ahogyan erre a kötet beve-
zetőjében refl ektál is, a gótika iránti kurrens teo-
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