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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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retikus érdeklődés hátterében az a felismerés 
húzódik, hogy ez az ellentmondásos kulturális 
pozícióval rendelkező, marginalizált műfaj egy 
potenciállal teli szubverzív művészeti tér meg-
nyitására alkalmas, amelyen keresztül a nyugati 
társadalom normatív keretei szétfeszíthetőek, és 
megmutatkoznak általa azok az elfojtott trau-
mák, valamint megtestesülhetnek azok a félel-
mek és vágyak, amelyek a kollektív tudattalant 
formálják. Az amerikai gótikus tradícióban ezek 
elsősorban olyan helyszíneken válnak reflektál-
hatóvá, amelyek fontos szereppel bírnak a nem-
zeti és történeti tudat szempontjából. Ilyenek az 
elsőként kolonizált területek, Philadelphia és 
New England, ahol az amerikai őslakosság kiszo-
rításának és a természet kisajátításának bűntuda-
ta kísért, vagy a déli államok, ahol a rabszolgatar-
táshoz, az afroamerikai állampolgárokkal szem-
beni rasszizmushoz tapadó bűntudatot dolgoz-
zák fel a déli gótika alműfajba tartozó irodalmi 
művek. 

A kertváros a II. világháború után válik 
szimbolikus helyszínné, amikor a baby boom, az 
Eisenhower-éra konzervatív családpolitikája, il-
letve a gazdasági növekedés tömeges szuburba-
nizálódáshoz vezetett, és az ingatlanfejlesztési 
hullám következtében 1970-re már több amerikai 
élt zöldövezeti, kertes házas külvárosokban, 
mint a nagyvárosokban vagy vidéken. A 20. szá-
zad második felében a kertváros vált az amerikai 
álom helyszínévé, egy olyan utópisztikus paradi-
csomot testesített meg, amelybe az átlag közé-
posztálybeli család bevásárolhatta magát, az új 
otthonnal együtt pedig nyugodt, biztonságos, ki-
számítható élet ígéretét is megvette. A boldog 
kertvárosi élet mítoszával nagyjából egyidősek 
azok a kritikai fenntartások, amelyek az új élet-
forma veszélyeire és káros következményeire fi-
gyelmeztetnek: a kisajátított és beépített területek 
a környezetvédelem aspektusából, míg az élet-
mód szempontjából az egyéni és a kollektív men-
tális higiéniára nézve. Murphy szerint a korabeli 
szociológiában, amely a tömeges külvárosiaso-
dás jelenségére reflektál, megfigyelhető egyfajta 
gótikus hangvétel, mely az ötvenes évek konzer-
vatív értékrendjének elnyomó működésmódjai 
mentén formálódó kertvárosi miliő árnyoldala-
ként az egyforma házak uniformizáltságában, a 
konvencionális családmodellben és a konformis-
ta életmódban azt látja megtestesülni, ahogy az 

amerikai álom látszatvilága beszippantja, majd 
materialista zombivá változtatja az egyént. 

A szerző szerint az ettől való félelem legmar-
kánsabban a horror műfaji kódrendszerén ke-
resztül szűrődik be a kertváros popkulturális 
reprezentációiba, ezért klasszikus gótikus topo-
szok mentén vizsgálja az ebben a közegben ját-
szódó filmeket és sorozatokat. Elemzésének lé-
nyegi mozzanata – és egyben legtermékenyebb 
aspektusa – annak a jelenségnek a felmutatása, 
hogy míg a gótikus irodalmi tradícióban általá-
ban kívülről érkeznek a fenyegetések, például 
természetfeletti lények idegenségének és mássá-
gának vagy a sötét, kísértő múlt felforgató vissza-
térésének képében, a kertvárosi gótikában már 
hétköznapi, ismerős alakok és helyszínek válnak 
a szorongás és a rettegés megtestesítőivé. A rejté-
lyes, uralhatatlan idegenség szörnyek helyett 
sokszor a szomszéd, a családtag alakjában buk-
kan fel, a rémtettek helyszínei pedig nem kísér-
tetjárta kastélyok, hanem az átlag amerikai csalá-
di ház lesz. Mindez arra emlékezteti a nézőt, 
hogy a nyugodt, átlagos élet látszatának felszíne 
mögött mindig ott lappang valamilyen sötét ti-
tok, elfojtott trauma, szorongás vagy bűntudat, 
amely bármelyik pillanatban rémálommá változ-
tathatja a megszokott hétköznapokat.  

Murphy kronologikusan halad az ötvenes 
évek szórakoztató irodalmától, először Shirley 
Jackson és Richard Matheson regényeiben detek-
tálja a lovecrafti horror sémáinak változását. 
A műfaj táptalajra talált a kertvárosi közegben a 
II. világháborút követő érában, és egyre embe-
ribb formát öltött, ez pedig erős szociológiai fixá-
cióhoz vezetett, amely alapjaiban határozta meg 
a hetvenes évekbeli horror-zsánerbummot.

Murphy a kötet további fejezeteiben a követ-
kező évtizedek horrorfilmjeinek és televíziós so-
rozatainak elemzésének segítségével vizsgálja a 
kertvárosi gótika jellegzetességeit, fókuszpontjai 
pedig a kertvárosi életmóddal szemben megfo-
galmazott szociológiai, társadalomkritikai szem-
pontok mentén alakulnak. Az egyik legtöbbet 
elemzett tematika a kertvárosi nő alakjához kap-
csolódó gótikus ábrázolásmódok. A boszorkány 
karaktere például a kertvárosi közegben az alá-
rendelt, csapdába esett háziasszony kitörésre tett 
kísérleteit testesíti meg, a fantasztikus elem az 
elnyomó, patriarchális családmodellre adott kri-
tikaként értelmezhető, a hatvanas évek Bewitched 
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című sorozatától egészen a kilencvenes években 
készült Sabrina, a tiniboszorkányig, ahol már egy 
emancipáltabb női karakter van a főszerepben. 
Murphy az egész kötetben következetesen alkal-
mazza azokat a teoretikus stratégiákat, amelyek 
mentén a gótika posztmodern értelmezésének 
mátrixa alakul. A gender studies kritikai szem-
pontjai abban a fejezetben is érvényesülnek, 
amely a kertvárost a nőket a dehumanizáló kö-
zegként mutatja be a hatvanas évekbeli horror- és 
science fiction filmekben elszaporodó testrabló 
narratívák alakzatain keresztül. A Stepfordi felesé
gek kapcsán Murphy arra a következtetésre jut, 
hogy a háziasszony helyébe lépő biológiai robot, 
illetve az ehhez hasonló gótikus elemek, a kertvá-
ros standardizált emberképére és mechanikus 
életmódjára reflektálnak. 

A természetfeletti jelenségek kertvárosban 
való felbukkanása gyakori mintázata az amerikai 
horrorfilmeknek. Murphy különösen a kísértet-
ház toposzára fordít nagy figyelmet, amely az 
amerikai gótika egészének meghatározó lokáció-
ja ugyan, de a kertváros banális környezetében 
még kísértetiesebb hatás kiváltására képes. Ha-
sonlóképp, a szomszédságot rettegésben tartó 
gyilkos toposza az olyan klasszikusokban, mint a 
Halloween vagy a Rémálom az Elm utcában sorozat, 
a kertvárosi otthon biztonságosnak hitt látszatát 
leplezi le, felfedi a felszín alatt megbúvó erősza-
kot, agresszív maszkulinitást, amelyet Murphy 
szerint maga a kertvárosi életforma irreális morá-
lis értékrendje és konvenciói termelnek ki. 

Az elemzések a könyv egészében meggyőző-
en és konzekvensen kapcsolják össze a horror 
műfaját, a popkultúrában jelenlévő gótikus ten-
denciát és a társadalomkritikai aspektusokat, a 
gazdag mintavételnek köszönhetően pedig ár-
nyalt képet kapunk a kertvárosi miliő gótikus 
reprezentációinak stratégiáiról. Ugyanakkor az a 
tény, hogy az elemzések fókuszába szociológiai 
aspektusok kerülnek, többnyire ugyanahhoz a 
sablonosnak tűnő konklúzióhoz vezet: a szerző 
minden résztematika felől a kertvárosi életmód 
egyformaságáról, konformizmusáról és konven-
cionalitásáról szóló általános leíráshoz jut. Az, 
hogy ennél nem tud mélyebbre ásni, abból is kö-
vetkezhet, hogy bár a szuburbanizálódással fog-
lalkozó szociológiai irodalmat behatóan ismeri, 
kultúrkritikai és művészetelméleti szempontból 
meglehetősen hiányosnak mutatkoznak a hivat-

kozási és tájékozódási pontjai. Ezt nagyon jól pél-
dázza, hogy a kötet egyik legfőbb témája, a női-
ség, a gender és a gótikus fikció összefüggéseinek 
kapcsán csupán egyetlen olyan szövegre hivatko-
zik, amely a feminista kritikához köthető, Betty 
Friedan The Feminine Mystique című, 1963-as kö-
tetére. Meglepő módon Murphy a gótika és a 
horror kapcsán alapvetőnek tekinthető fogalmak 
nyújtotta lehetőségeket sem aknázza ki, holott 
ezzel tovább gazdagíthatná a műelemzéseket. 
A legnagyobb hiányosságnak a kísérteties fogal-
mának figyelmen kívül hagyása tekinthető, 
amely a kertváros megszokott, hétköznapi kör-
nyezetének elmásulása kapcsán megkerülhetet-
lennek tűnik. 

Tartalmilag még ennél is problémásabb, 
hogy bár a bevezetőben röviden felvázolja az 
amerikai gótikus hagyomány és a kertvárosi gó-
tika kapcsolatát, a tágabb diskurzust nem ismer-
teti, jellegzetes toposzainak eredetét nem vezeti 
vissza az amerikai irodalomig. Nem beszél az 
európai és az amerikai gótika viszonyáról, és 
csak említésszerűen jelennek meg azok a motívu-
mok, amelyek az amerikai gótika megkülönböz-
tető jegyeiként működhetnek. Egy olyan 
monográfiától, amely térben és időben ennyire 
pontosan körülhatárolt tematika vizsgálatára 
vállalkozik, nem feltétlenül várható el, hogy 
komplett műfajtörténeti kutatást is magába fog-
laljon, de emiatt nem válik világossá, hogy mi-
lyen mértékben unikális a kertvárosi gótika mű-
faji szempontból, vagy mennyiben beszélhetünk 
a gótikus hagyománytól örökölt toposzok puszta 
átkeretezéséről. Bár sokat megtudunk arról, 
hogy milyen társadalmi, gazdasági és politikai 
folyamatok vezettek ahhoz a jelenséghez, hogy a 
góticizálódó popkultúra, illetve a horror egyik 
elsőszámú színtere az utóbbi hatvan évben a 
kertváros lett, az kevésbé derül ki, hogy ez a vál-
tozás milyen esztétikai invenciókat hozott magá-
val, és milyen következményekkel jár a műfajra 
nézve. 

A kötet záró fejezetében a kertváros és a hoz-
zá kapcsolódó életforma hanyatlását, eltűnésé-
nek lehetőségét tárgyalja a 2008-as ingatlanvál-
ság mentén, amely felszínre hozta és valóságossá 
tette az idealizált látszat mögött lappangó veszé-
lyeket és szorongásokat, melyeket a gótikus 
hangvételű reprezentációk már hatvan éve sejtet-
tek. Murphy szerint többek között a recesszió 
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társadalmi következményeinek hatására fedi fel 
magát, és válik még aktuálisabbá az amerikai 
popkultúra gótikus tendenciája. A monográfia 
mindenképp gazdagítja az amerikai gótika értel-
mezési keretét, és a horror műfaji változásait ille-
tően is fontos megfigyeléseket tesz, a kötet végé-
re ugyanakkor már kevéssé meggyőző, hogy 
Murphy rejtett, a tömegkulturális fősodort folya-
matosan aláásó irányzatként tekint a gótikára, és 
nem vet számot azzal a jelenséggel, ahogyan a 21. 
századra a gótikus narratívák kommercionalizá-
lódnak a popkulturális termelés hatására. A kert-
város duális karakterére építő filmek és soroza-
tok, amelyek egyszerre láttatják a lokáció eszmé-
nyiségét, és leplezik le annak hamisságát a góti-
kus elemeken keresztül, ma már nem egy látha-
tatlan, felforgató ellennarratíva szimptomatikus 
jelenlétének hatnak, sokkal inkább biztonságos 
kliséként működnek az amerikai filmiparban. 

Máté Zsófia

Maria Beville. Gothic-postmodernism: 
Voicing the Terrors of Postmodernity. Postmo-
dern Studies 43. Amsterdam–New York: Rodopi, 
2009. 217.

A kötet szerzője már a bevezetőt megelőzően 
idézetekkel érzékelteti, hogy milyen minőségben 
kíván értekezni a gótikusposztmodern jelenségéről 
mint műfajról, mint egy kortárs állapot lenyoma-
táról. A gótikus művészetről így rögtön megtud-
juk, hogy fenséges, és az „egész lényünket a vég-
telenség felé kiterjesztő” hatása van, miközben 
„folyamatos jelenléttel bír, mely elnémítja a befo-
gadót”. Beville korántsem ennyire enigmatikus a 
könyv tárgyát illetően, ám mégis jó érzékre vall, 
hogy ezekkel az idézetekkel köszöntötte először 
olvasóit. A könyvet Beville két részre osztja, az 
első részben (Part I: Defining Gothicpostmodern
ism) tisztázza, hogy a címben szereplő szóössze-
tétel mit is jelent, a második részben (Part II: Ana
lysing Gothicpostmodernism) pedig fény derül 
arra, hogy miként alkalmazható mindez. A beve-
zetőben már szó esik arról, hogy a gótikus mint 
fogalom időszerűtlennek, idejétmúltnak tűnhet, 
ezért fel kell tennünk a kérdést: mi a jelentősége 
ennek a fogalomnak a kortárs irodalom (és elmé-
let) szempontjából? Ugyanis az elmúlt két évti-

zedben újra népszerűvé vált a posztmoderniz-
musnak köszönhetően a populáris kultúra egy 
részeként, s így az irodalomból átszivárogott 
egyéb műfajokba (film, zene, divat), ezért is keve-
rik össze többek között oly sok mindennel. Be-
ville éppen ilyen okokból részletesen ismerteti, 
hogy mi az, ami gótikus elemnek tekinthető a 
posztmodern irodalomban: a kísérletező, a szél-
sőségeket megragadó jelleg, a metanarratívákkal 
tűzdelt szüzsészerkezet, amely a valóság és a fik-
ció, a befogadó és a szöveg viszonyát problemati-
zálja. A kötet célja tehát az, hogy bemutassa, a 
gótikus elemek azok, amelyek a legmegfelelőbb 
módon kifejezik a posztmodernitás terror-érze-
tét. Ezért a szerző a fogalom pontosítására törek-
szik, illetve elhatárolására azoktól a domináns-
nak bizonyuló populáris és romantizált definíci-
óktól, mert ezekből a meghatározásokból éppen 
a terror lett kizárva, mely a gótikus jelleg funda-
mentuma. Ez nem egy minden ok nélküli kire-
kesztés, hiszen – ahogy azt Beville megjegyzi – a 
jelenlegi (a könyv 2009-ben született) kultúránk 
és maga a társadalom nem kíván tudomást venni 
a terror jelenségéről. Így a szerző jelentős kritiká-
val illeti a mesterséges módon (Hollywood által) 
túlromantizált „candygothic”, azaz a szirupossá, 
negédessé, cukormázassá vált gótikus elem jelen-
ségét, és kijelenti, hogy újra fel kell tennünk a 
kérdést, mi a műfaj lényege, alapja, esszenciája. 
Beville egész könyve ezt a kérdést hivatott meg-
válaszolni, és a befogadó korántsem fog csalódni 
a válaszok terén. 

A terrort pszichológiai és filozófiai vonatko-
zásaiban is vizsgálja, amely a posztmodern és a 
gótikus irodalomban egyaránt jelen van. Így a ter-
ror fogalma lesz az összekötő kapocs a gótikus 
minőség és a posztmodern jelleg között, mert a 
terror érzete a valóság és önmagunk elvesztésé-
hez, illetve a halálról való gondolkodáshoz kap-
csolódik. Beville hangsúlyozza, hogy az általa te-
remtett szóösszetétel olyan műfajra utal, amely-
nek jellemzője a saját tudattalan félelmeink, szo-
rongásaink vallatása, artikulációja, hogy a ki-
mondhatatlan ilyen nemű kifejezése által az el-
nyomott, kirekesztett elem, történés, érzet vissza-
térjen. Az első fejezetben (Chapter 1, Defining Got
hicpostmodernism) Beville kijelenti, hogy a terror 
által kifejtett fenséges hatás, mely a kifejezhetet-
lenség jelenségeként kerül előtérbe, a gótika szí-
ve-lelke, és így a gótikus-posztmodern számára is 
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