
Posztmodern gótika

Jelen számunkban a kortárs (posztmodern) gótika interdiszciplináris és inter-
mediális jelenségeiről olvashatók tanulmányok. A gótikus irodalom angolszász 
elsődleges kontextusában (Gothic, Gothic literature, Gothic fiction) jobbára a mai 
napig olyan olvasatoknak ad teret, amelyekben a kísértet a temetetlen múlt, a 
szörnyeteg a külső fenyegető autoritás, a zombi pedig az önálló akaratától meg-
fosztott ember allegóriájaként válhat értelmezhetővé, de az irányzat a 21. század 
első évtizedeire az allegorikus olvasatokon messze túlmutató ernyőfogalommá 
vált, ráadásul fogalomtörténeti fejleményei is nehezen követhetők. Ugyanakkor 
a posztmodern gótika „formátlansága” nem értelmezhető csupán „benső” ha-
gyománytörténeti folyamat eredményeképp, hiszen nem választható el a globális 
kapitalizmus formátlanító hatásától, a transznacionális és lokális dimenziók fo-
lyamatosan áthelyeződő szinkretikus feszültségétől. A terület egyik legnagyobb 
szaktekintélye, Fred Botting ezt a globálgótikus hibriditást arra vezeti vissza, hogy 
a modernitás ödipális Nagy Narratívái jelölték ki önmaguk ellenerőinek kontex-
tusát, és ezek összeomlása a gótikus fenomének „viralizálódását” eredményezi, 
miszerint azok a kulturális termelésben manifeszt módon láthatóbbá, ám sokkal 
kevésbé lokalizálhatóak válnak. A változó médiatechnológiai, geokulturális és 
diszciplináris kontextusok mentén szinte megszámlálhatatlan gótika-mutáció jött 
létre, mint például a kibergótika, ökogótika, gótikus sci-fi, urbánus gótika, queer 
gótika, akvatikus gótika – és még hosszan sorolhatnánk. De ide kell kapcsolnunk 
azokat a jelenségeket is, amelyek a gótikus hagyományhoz képest – a különbsé-
geket és eltéréseket hangsúlyozva – próbálják megkülönböztetni magukat, mint 
a new weird irodalmi mozgalom, mely a weird (különös, titokzatos, bizarr stb.) 
fogalmának átértelmezése mentén próbál egy új alternatív kánont és műfaji esz-
tétikát megalapozni. Ezek az egyre hevesebben feltünedező gótikus motívumok 
több szerző szerint nem csupán a gótikának a teória projekciós felületeként betöl-
tött hatékonyságát jelzik, hanem a kultúraelmélet rendszerszintű góticizálódásá
nak szimptómái, mely átalakulás az egymással ellentmondásos viszonyban álló 
posztmodern és posthistoire diskurzusok közti feszültség ideológiai lecsapódá-
saként is magyarázható – mindenekelőtt a popkultúrakutatást derridai alapokon 
megújító hantológia alakjában.  

Kötetünket Nemes Z. Márió és Wirágh András szerkesztette. A fordítások 
lektorálásában közreműködött Bartha Ádám és Szapora Márk Aurél. 

A szerkesztőbizottság
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Postmodern Gothic
The present issue of Helikon contains papers that work with interdisciplinary and intermedial 

aspects in contemporary (postmodern) Gothic. In its primary English-American context, Gothic 
fiction has traditionally triggered interpretations in which ghosts, monsters and zombies were taken 
as allegories of unburied past, threatening external authority, and the lack of self-determination or 
free will. Around the millennia, however, Gothic has reached a conceptual complexity well beyond 
these allegoric interpretations and become an umbrella term for a wide range of phenomena. This 
„formlessness” of contemporary Gothic in part stems from the „intrinsic” formal developments within 
the tradition, but also bears the traces of the disfiguring effects of global capitalism and of the syncretic 
tensions of ceaselessly shifting transnational and local dimensions. One of the main authorities of the 
field, Fred Botting argues that this global-gothic hybridity has resulted from the collapse of modernity’s 
oedipal grand narratives. With their ensuing „viralization”, Gothic phenomena have become more 
visible but less localizable in cultural production. An immense number of Gothic-mutations has 
arisen in various medial, technological, geo-cultural and disciplinary contexts, such as cybergothic, 
ecogothic, gothic sci-fi, urban gothic, queer gothic, aquatic gothic, etc. Related phenomena include 
the new weird movement, which tries to distinguish itself from the Gothic tradition by establishing an 
alternative canon for the genre around the concept of weirdness. Many argue that the proliferation of 
gothic motifs not only demonstrates Gothic’s effectiveness as a platform for theoretical investigations 
but signal the overall systemic gothicization of cultural theory. This transformation is also propelled 
by the ideological conflict of postmodernist and post-histoire discourses – foremost in the form of 
hauntology which seeks to refresh the research of popular culture on Derridean grounds. 

The issue was edited by Márió Nemes Z. and András Wirágh. Translations were revised by 
Ádám Bartha and Aurél Márk Szapora.

The Editorial Board

Postmoderne Gothic
In dieser Ausgabe von Helikon können wir die interdisziplinären und intermedialen Phänomene der 

zeitgenössischen (postmodernen) Gotik/Gothic untersuchen. Im primären Kontext der angelsächsischen 
gothic fiction werden hauptsächlich bis heute Interpretationen angeboten, in denen der Geist eine Allegorie 
der begrabenen Vergangenheit, das Monster eine externe Bedrohungsautorität und der Zombie eine 
Allegorie eines Mannes werden kann, der seines eigenen Willens beraubt ist. In den ersten Jahrzehnten 
des 21. Jahrhunderts wurde Gothic zu einem Dachbegriff, der weit über allegorische Lesarten hinausging, 
und seine begriffsgeschichtlichen Entwicklungen waren ebenfalls schwer zu verfolgen. Gleichzeitig 
kann die „Formlosigkeit” der postmodernen Gothic nicht nur als Ergebnis eines „internen” Prozesses 
der Genretradition interpretiert werden, da sie nicht von der deformierenden Wirkung des globalen 
Kapitalismus, den sich ständig verändernden synkretistischen Spannungen transnationaler und lokaler 
Dimensionen, getrennt werden kann. Eine der größten Experten auf diesem Gebiet, Fred Botting, führt 
diese globale gothische Hybridität auf die Tatsache zurück, dass die ödipalen großen Erzählungen der 
Moderne den Kontext für ihre Gegendiskurse bildeten und ihr Zusammenbruch zu einer „Viralisierung” 
gothischer Phänomene führte. Zusammen mit den sich ändernden Medientechnologien, geokulturellen 
und disziplinären Kontexten sind fast unzählige gothische Mutationen entstanden, wie Cybergothic, 
Gothic-Science-Fiction, Urban-Gothic, Queer-Gothic, Aqua-Gothic usw. Nach Ansicht mehrerer Autoren 
weisen diese virulenten gotischen Motive nicht nur auf die Wirksamkeit der Gothik als Projektionsfläche 
der Theorie hin, sondern auch auf eine systematische gothische Transformation der Kulturtheorie. 

Unser Band wurde von Márió Z. Nemes und András Wirágh zusammengestellt. Ádám Bartha 
und Márk Aurél Szapora trugen dem Lektorieren der Übersetzungen bei.

Die Redaktion Ausschuss 
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