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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. 
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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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nagy jelentőséggel bír. A gótikus-posztmodern 
műfaj telosza tehát az, hogy a határokat, amelyek 
a fikció és valóság között vannak, elmossa, s min-
dennek a következménye a tudatos, folyamatosan 
önmagára reflektáló narratíva és a természetfelet-
ti események játéka lesz, s így egyben – Beville 
érvelését követve – mi, befogadók is képesek le-
szünk arra, hogy reflektáljunk a felfoghatatlan, a 
kifejezhetetlen, a megemészthetetlen jelenségek-
re, amelyek a mindennapi élet tapasztalatai mö-
gött bújnak meg. A gótikus-posztmodern elneve-
zést Beville szükségesnek tartja, hiszen a műfajok 
közti mutációt, átfertőződést jelképezi. Azonban 
ezen a ponton szükséges megjegyezni mindazt, 
amit a szerző a könyv ötödik fejezetében (Chapter 
5, The Gothic and Postmodernism – At the Interface) 
tisztáz, nevezetesen hogy az angol „Gothic-post-
modernism” szóösszetételben a „gothic” szó nem 
a gótikát jelöli, hanem a gótikusat, azaz nem mint 
főnév, hanem mint melléknév van jelen: nem 
posztmodern gótikáról beszél tehát Beville, erre 
külön felhívja a figyelmünket, hanem gótikus- 
posztmodernről. A „postmodernism” pedig nem 
az „izmust” jelöli, hanem a posztmodern (irodal-
mi) műfajt. 

A szóösszetétel lényege tehát – amit az impli-
kál, a szerző elmondása szerint –, a két fogalom 
egymásra gyakorolt hatásában rejlik, hogy köl-
csönösen felerősítik, áthatják egymást többek kö-
zött a már felmerült terror fogalma által is, amely 
az önmagát (self) folyamatosan megkérdőjelező 
emberek reflexióját hivatott bátorítani napjaink-
ban a művészet színtere, a gótikus-posztmodern 
műfaja által. Ezután, visszatérve az első fejezetre, 
Beville ismerteti a szóösszetétel elemeinek a je-
lentését, pontosabban azt, hogy ő mint szerző mit 
ért alattuk. A gótika (gothic) önmagában a szóösz-
szetétel egyik tagjaként a posztmodernitás sötét 
oldalának a kifejezését hivatott megvalósítani, 
míg a posztmodern szó olyan ontológiai és episz-
temológiai álláspontok megalapozását jelöli, 
amelyek megkérdőjelezik az etika és a morál által 
megalapozott „valóságot”, amely a gótikus- 
posztmodern mint műfaj szubverzív tevékenysé-
gének a középpontjában áll. Így a lázadás egy 
sajátos aktusát hajtja végre az irodalmon belül, 
ellenséges a valóságot szabályozó, az arra vonat-
kozó és mindenki által elfogadott normákkal 
szemben, miközben az esztelenség megszállottja-
ként tetszeleg. 

A második fejezet (Chapter 2, On Gothic Ter
ror) a terror szerepét és jelentőségét mutatja be 
tüzetesebben a címadó műfajon belül. A terror 
fogalma Beville elmondása szerint a 18. század 
óta már a gótikus irodalomhoz köthető, ám a 
posztmodern korszakában már a tömegkultúra 
és a politika szférájába is betolakodott. Ennek az 
egyszerű oka az, hogy a különböző médiumok 
már képessé váltak arra, hogy élőben közvetít-
sék a halált, ráadásul a terrorista akciók által 
okozott haláleseteket, éppen amikor azok meg-
történnek: mindez – igen érthető módon – még 
jobban tudatosította és ezzel egy időben fel is 
erősítette a terror jelenségének a hatását és érze-
tet egyaránt. Ez az igen felkavaró reprezentációs 
séma, amely uralja a mindennapjainkat, merő-
ben befolyásolja az önmagunkról (self) és a társa-
dalomról, történelemről alkotott képünket. Be-
ville ezt azért tartotta fontosnak megjegyezni, 
mert a gótikus irodalom csúcsa is egy terrorral 
telített időszakban, a francia forradalom idejére 
tehető, amikor a halál ismét elég nyomatékosan 
reprezentálva volt a valóság keretein belül a 
mindennapokban (is). És mivel hasonlóságot vél 
felfedezni Beville jelenünk és a francia forrada-
lom korszaka között, fontosnak tartja a gótikus 
terror fogalmát, melyet definíciója szerint az erő-
szak, a megzavarodottság és a hit elvesztésének 
érzése határoz meg. A terrort a szerző minden 
mediális vonatkozás ellenére személyes tapasz-
talatként, azaz a tapasztalat ellentétéként, él-
ményként definiálja, egy (majdnem) kifejezhe-
tetlen fenoménként. A terror hatása alatt lenni 
egyenlő Beville szerint azzal, hogy a döntéskép-
telenség és a feszültség állapotában arra várunk, 
hogy valami végre ténylegesen bekövetkezzen. 
Ám csalódni fogunk, mert az esetek többségében 
a terror maga csak jelzi, hogy milyen lehetséges 
borzalmak történhetnek velünk, mindeközben 
viszont mi magunk elképzeljük ezeket a rettene-
tes élményeket, míg ki nem derül, hogy mi is vár 
ránk. Éppen ezért jelenti ki Beville, hogy a terror 
esetében egy a tudatállapotot is megváltoztató 
jelenségről, érzésről van szó, melynek átélésekor 
olyan tudást tudunk magunkba szívni, amely 
másként, más tudatállapotban elérhetetlen lett 
volna. A terror így fenséges, egyedi és időtlen 
érzetként konstituálódik, egy totalitást kieszköz-
lő jelenségként, amely által végre valójában re-
flektálhatunk önmagunkra, többek között a kép-
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zeleten (a fantasztikumon) keresztül. Ezért ka-
tegorizálták oly sokszor enigmatikus élmény-
ként. Azonban Beville kijelenti, hogy ezen a 
nyomvonalon tovább haladva a gótikus-poszt-
modern célja az, hogy felébressze ezt a „terrorral 
átitatott” képzeletet, amely mindannyiunkban 
megbújik.  

A harmadik fejezetben (Chapter 3, Generic In
vestigations: What is „Gothic”?) éppen ezért hang-
súlyos lesz a „candygothic” kritikai megközelíté-
se, hiszen a gótikus toposzok romantizálódásá-
val a terror elvész, míg a gótika (mint műfaj) va-
lójában megmaradt annak, ami mindig is volt, 
csak a kísértetkastélyt felváltotta a nagyváros 
színtere, a természetfeletti felett átvette az ural-
mat a szürrealitás. A fő elméleti keretek azonban 
megmaradtak, éppen ezért Beville kiválóan al-
kalmazhatónak tartja elméletét a kortárs gótikus 
művekre (és meg kell jegyeznünk, joggal). A gó-
tikus műfaj második fő jellemzője a groteszk lesz, 
mely megtestesíti azokat az önellentmondásokat 
és kettősségeket, azokat a nehézségeket, amelyek 
gátolják, hogy egységes jellemünk, tudatunk, 
identitásunk legyen. Ezáltal a határokon táncoló 
és létező entitások lesznek a képviselői a műfaj-
nak, mint Drakula, aki/ami egyszerre élő és ha-
lott, férfi (man) és állat, ember (human) és ször-
nyeteg. A gótikus műfajban tehát ellentétek és 
szembenállások ütköztetése megy végbe, az élet 
és a halál, a jó és a rossz, az emberi és a szörny-
szerű, a férfi és a nő, az én (self) és a Másik, a múlt 
és a jelen, a fikció és a valóság párharca. A gótika 
Beville értelmezésében egyenlő a szubjektivitás 
felfedezésére tett kísérlettel, azzal az episztemo-
lógiai vállalkozással, amely azt hivatott tisztázni, 
hogy mi az én (self), és hogy az én egyáltalán mit 
tudhat. A gótika így a pszichoanalitikus és de-
konstrukciós elméletek előfutárának tekinthető – 
ahogy azt Beville megállapítja. Az összes gótikus 
elem (mint például a kísérteties, ám karizmatikus 
főellenség, a látszólag elnyomott és pusztulásra 
ítélt főhősnő, az esztelenség szimbólumai stb.) az 
irodalomban így a terror termelését szolgálja, 
ezen elemeknek pusztán ez a rendeltetésük, és 
semmi több, ezért a kötet szerzője arra int min-
ket, hogy ezt sose felejtsük el, mert ha nem lesz 
telosza ezeknek az elemeknek, hanem magukért 
lesznek csupán, avagy díszítőelemekké válnak, 
akkor a túlromantizált gótika csapdájába esünk 
ismét bele. És éppen ezért olyan munkákat ele-

mez Beville a kötet során – hogy teljességgel ki-
küszöbölje a „candygothic” műfaját –, amelyek-
ben az esztelenség, az erkölcstelenség és a fan-
tasztikum erőteljesen jelen van, és amelynek hála 
a posztmodernt a gótikus elem egy szkeptiku-
sabb szintre emeli, ahol a valóság fogalma a ha-
társértés horrorisztikus és sötét aktusával van át-
fertőzve.

Szapora Márk Aurél

Maisha Wester and Xavier Aldana Reyes, 
eds. Twenty-First-Century Gothic: An  Edinburgh 
Companion. Edinburgh Companions to the Goth-
ic. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. 
326.

Az Edinburgh Companions to Gothic című kézi-
könyv-sorozat 2014-ben indult el, és jelenleg hét 
(a tervbe vett, idén novemberben megjelenő da-
rabbal együtt nyolc) kötetet számlál. Az Indianai 
Egyetem és a Manchesteri Metropolitan Egyetem 
oktatói, Maisha Wester és Xavier Aldana Reyes 
szerkesztésében megjelenő, egy hosszabb beve-
zetőt és húsz rövidebb tanulmányt tartalmazó 
könyv (mint a sorozat hatodik darabja) szűkebb 
értelemben két évtized fejleményeit próbálja át-
fogni, de a legtöbb írásban megvalósuló szemlé-
let nyomán helyesebb lehet a könyvre az ezred-
forduló, azaz egy egész emberöltő gótikus ten-
denciái közt eligazító kiadványként tekinteni. 
A tanulmányok – a kötet szerkezeti egységét kö-
vetve – négy fő témában adnak kimerítő, de egy-
úttal további gondolkodásra serkentő válaszokat 
a 21. századi gothic fiction mibenlétét firtató kér-
dések viszonylatában. A hagyomány felfrissülése 
vagy felfrissítése (Updating the tradition) kapcsán 
az írások a posztkoloniális-, queer-, posztfemi-
nista-, neoliberális- és újmédia-irányok „kiépülé-
sében”, illetve gazdagodásában látják az iroda-
lom- és kultúratudományi értelemben vett góti-
kus irányzat – olykor paradigmatikus érvényű – 
váltásait, több évszázados tematikai mintázatai-
nak újszerű vagy újszerűnek ható kontextusait. 
Ezen mintázatok egyik csoportja, a rémtörténe-
tek szörnyűségeit sok esetben megtestesítő figu-
rák kortárs alakzatai (Contemporary monsters) kö-
zül a farkasemberek, a szellemek és a vámpírok 
gazdag tradícióval rendelkeznek, ami viszont 
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