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Az amerikai dél irodalmáról a legtöbb olvasónak William Faulkner, Thomas 
Wolfe és esetleg az elmúlt években hazánkban is egyre népszerűbb Eudora Welty 
és Flannery O’Connor írónők neve jut eszébe. Bár irodalomkedvelő körökben 
Cormac McCarthy regényei is jól ismertek, azt már kevesen tudják, hogy McCarthy 
is délről származik, és első négy regényének, melyek magyar fordításban egyelőre 
még nem láttak napvilágot, a déli East Tennessee a helyszíne. Még kevésbé ismert 
az a tény, hogy McCarthy egy kortárs déli irodalmi mozgalomnak, az úgynevezett 
„Rough South” irodalmi hagyománynak is meghatározó alakja, jóllehet az ameri-
kai dél regényvilágát a huszadik század második felétől kezdve ezek az írók uralják. 
Rough South, Rural South: Region and Class in Recent Southern Literature című kötetében 
Jean W. Cash és Keith Perry huszonkét esszén keresztül mutatja be a déli írócsoport 
legkedveltebb képviselőit, regényeiket, valamint az írásaikat meghatározó, anyagi 
és lelki nélkülözésben tengődő lecsúszott munkásosztály küzdelmeit és jellegzetes 
alakjait. 

A kötet első két fejezetéből megtudhatjuk, pontosan mit is jelent a „Rough So-
uth” kifejezés, illetve megismerjük ennek a viszonylag új keletű, sok szempontból 
rendhagyó irodalmi hagyománynak a jellemzőit. A kifejezést Gary Hawkins film-
rendező és író alkotta meg a 80-as években, amikor elhatározta, hogy olyan husza-
dik századi déli írókkal készít interjúsorozatot, mint Harry Crews és Larry Brown. 
A „Rough South” jellegzetességeit Erik Bledsoe mutatja be; a második fejezetben 
rámutat, hogy a kötet olyan írókra fókuszál, akik a huszadik század második fe-
lében kezdték írói munkásságukat, és szegény munkás-, illetve középosztálybeli 
déli családok sarjai. Műveikben őszintén, lecsupaszítva mutatják be a szegény sor-
ban élő déli fehérek, a „white trash” sokszor vad, durva, a társadalom törvényeire 
fittyet hányó kultúráját. Regényalakjaik életét erőszak, játékszenvedély, szexuális 
túlfűtöttség jellemzi, és a börtön világa sem ismeretlen számukra, így talán az sem 
meglepő, hogy az élet kíméletlen csapásait és a létezés elviselhetetlenségét csupán a 
pohár fenekére nézve képesek kibírni. A kifinomultabb, jólétben élő társadalmi ré-
tegek szerint persze a szegény nem véletlenül szegény, és ezek a műveletlen, sokszor 
törvénykerülő, részeges, mihaszna alakok és családjaik tökéletesen megérdemlik 
nyomorú sorsukat. Ábrázolásuk az irodalomban és a filmvásznon is jellemzően ne-
gatív és gunyoros volt, hűen tükrözte korunk megbélyegző sztereotípiáit, megvető 
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értékítéletét. Akár a való élet, az esetek nagy részében az irodalom is marginalizált 
státuszba sorolta a déli fehér munkásosztály tagjait, mindemellett rendszerint egy-
szerűsített képet közvetített róluk az olvasónak. Harry Crews, Larry Brown és 
Cormac McCarthy az első déli írók között voltak, akik társadalmuk kirekesztettjeit 
helyezték írásaik középpontjába, és az ő szemszögükből nyújtottak bepillantást a 
déli közösségek életébe, a szegény fehérek testi és lelki küzdelmeibe. 

Harry Crews, Larry Brown, Tim McLaurin, Dorothy Allison, William Gay és 
a „Rough South” írók legújabb generációja arra invitálja az olvasót, hogy értékel-
je át az elszegényedett, rendszerint kíméletlen, erőszakos közegben és nehéz kö-
rülmények között élő déli munkásosztályról alkotott sztereotipikus elképzeléseit. 
Regényeikben empátiával, őszinte narratívákban ábrázolják nem mindennapi, 
sokszor durva és heves temperamentumú hőseiket és antihőseiket, miközben arra 
is rámutatnak, hogy tulajdonképpen ők is éppen olyan emberi lények, mint a sze-
rencsésebb csillagzat alatt, jobb körülmények közé született társaik; ők is szeretet-
re, otthonra és igaz társra vágynak, mint akárki más. Jellemvonásaikat, viselkedési 
mintáikat és életvitelüket szemlélve először talán úgy tűnhet, megfelelnek a róluk 
alkotott előítéleteknek, és ők is ugyanarra a reménytelen sorsra jutnak majd, mint 
elődeik, végül azonban bebizonyítják, hogy képesek a fejlődésre, és túl tudnak lép-
ni a rájuk ruházott szerepeken. Leghőbb vágyuk kitörni a szegénységből, a mun-
kásosztály lehúzó közegéből, de nem mernek álmodni, hiszen ismerik lehetősége-
iket, megbénítja őket a származásukból fakadó szégyenérzet, múltjuk visszatartó 
ereje: tisztában vannak azzal, hova tartoznak. A „Rough South” írók hőseit mégis 
állhatatosság és szakadatlan küzdés jellemzi önmagukért, a családjukért, egy elvi-
selhetőbb létért, a túlélésért, és ezáltal egyértelműen felülemelkednek az őket oly 
gyakran becsmérlő ironikus ábrázoláson. 

A kötet az írócsoport „ősatyjainak”, Harry Crews-nak és Cormac McCarthy-nak 
bemutatása után kronológiai sorrendben tárgyalja a déli írógeneráció huszadik és 
huszonegyedik századi képviselőit, az utolsó fejezetben pedig a szegény déli mun-
kásosztály filmtörténeti ábrázolásába nyújt bepillantást. A fejezetek általában az 
egyes szerzők életrajzának ismertetésével kezdődnek, majd regényviláguk közpon-
ti témáira, visszatérő motívumaira és elbeszéléseik stílusára térnek ki. A kötet a férfi 
írókat részesíti előnyben: a tizennyolc fejezetből mindössze négy esszét szentel női 
íróknak, és az is szembetűnő, hogy csupán egyetlen egy afro-amerikai származású 
írót mutat be. Az esszégyűjtemény hiányosságának tekinthető, hogy az írások több-
sége Bledsoe gondolatait veszi alapul, holott Bledsoe a Southern Cultures című maga-
zinban 2000-ben megjelent, a „Rough South” sajátosságait és képviselőit bemutató 
cikke óta más irodalomtörténészek, például Jacob Sullins és Robert Donahoo is 
érdemben írtak a szűkös körülmények között élő fehérek sanyarú világát bemutató 
déli írógenerációról.

A kötetet minden olyan olvasó figyelmébe ajánlom, aki vonzódik az amerikai dél 
különös világához és szeretne többet megtudni a kortárs déli irodalmat felpezsdítő 
írógenerációról. W. Cash és Keith Perry antológiája azoknak az olvasóknak lehet a 
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legérdekesebb, akik egyelőre csak ismerkednek az itthon kevésbé számon tartott, 
hazájában viszont irodalmi hagyományt teremtő déli írócsoporttal, illetve szeret-
nének átfogó képet kapni a „Rough South” hagyományáról. A kötet azért az ame-
rikai dél irodalmát kutató irodalomtudósok számára is tartogathat meglepetéseket: 
ilyen például Thomas Ærvold Bjerre „The Rough South of Ron Rash” című esszéje, 
amely a természetközeli vidéki életet magasztaló agrármozgalmi írók eszméit állítja 
párhuzamba Ron Rash modern ipari társadalmat kritizáló gondolataival. Egy má-
sik, Robert Donahoo nevéhez fűződő, kiemelkedő írás Clyde Edgerton életrajzát, 
műveit és azok irodalomkritikai recepcióját mutatja be kivételes részletességgel, így 
szintén érdekes lehet azok számára, akik szeretnének jobban elmélyedni a huszon-
egyedik század déli „grit lit” irodalmában. 

A záró fejezetek az 1975 után született, a hazai olvasói körökben voltaképp is-
meretlen legújabb írógenerációt mutatják be – többek között Joe Samuel Starnes-t, 
Peter Farris-t, John Brandont, Skip Horacket, Wiley Cash-t, Barb Johnsont és 
Jesmyn Wardot – naprakész képet adva a kortárs déli irodalmi kultúra egy jelen-
tékeny szegmenséről. A „Rough South” fiatal, feltörekvő írói is jellemzően a mun-
kásosztály szegény közegéből származnak: regényeik hűen ábrázolják a nélkülö-
ző déli társadalmi rétegek miliőjét, egyúttal azonban déli hátterükön túlmutató, 
egyetemes kérdéseket is boncolgatnak. Joe Samuel Starnes legismertebb, Fall Line 
című második regénye egy olyan természetközeli déli világ hanyatlását tárja az ol-
vasó elé, amelyet a pénzközpontú világnézet és a kapitalizmus romboló erői tet-
tek tönkre. A Fall Line az agrármozgalmi irodalmi hagyományt, illetve Ron Rash 
és Tim Gautreaux regényvilágát idézi. A huszonegyedik századi „Rough South” 
írók másik népszerű alakja Jesmyn Ward, akinek írásairól Larry Brown humánus, 
együttérzést sugalló narratívái juthatnak eszünkbe. Ward is elsősorban a déli mun-
kásosztály szűkös körülmények jellemezte mikrokozmoszát jeleníti meg, csakhogy 
durva, műveletlen regényalakjai ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, ame-
lyekkel a legtöbb ember szembesül társadalmi hovatartozástól függetlenül.       

A Rough South, Rural South: Region and Class in Recent Southern Literature című esszé-
gyűjtemény talán legnagyobb vívmánya, hogy felülírja az olvasók negatív prekon-
cepcióit egy bizonyos társadalmi osztállyal szemben  és újfajta megközelítések, új 
látásmód kialakítására ösztönöz. Olyan írókat és olyan realista narratívákban ábrá-
zolt regényhősöket és sorsokat mutat be, amelyek rendkívül emberiek, mégis nagy 
valószínűséggel felülmúlják az olvasók legbátrabb elképzeléseit. Harry Crews-nak 
és írótársainak azonban sikerül érzékletes, lélekbe hatoló leírásaikon és képeiken 
keresztül empátiát ébreszteniük olvasóikban a legbizarrabb, legelvetemültebbnek 
tűnő alakok iránt is. A kötetben ismertetett írók rendszerint nyomorúságos körül-
mények közül származnak, és műveikben olyan világot teremtenek, amely eleve 
szenvedésre és vég nélküli küzdelemre ítéli őket, mégis képesek a reménytelen-
ségben reményt ébreszteni, és az értelmetlennek tűnő megpróbáltatásoktól terhes 
mindennapokban értelmet keresni és találni.


