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A posztmodern után 
A kortárs amerikai irodalom dilemmái

A posztmodern mint korszakfogalom és mint egy írásmód megjelölésére hasz-
nált terminus kiveszőben van az újdonságok iránt nyitott, mi több, azokra kiéhe-
zett amerikai irodalmi diskurzusból. A kortárs fejleményekre érzékeny, a jelen 
dilemmáit mindig is kitüntetett figyelemmel illető próza az Egyesült Államokban 
érzékenyen reagált, kényszeresen követte, sőt helyenként megelőlegezte azokat a 
gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális változásokat, melyek az ország tör-
ténetének második világháború utáni alakulását jellemezték. Ekképp a kortárs – 
így a posztmodern – amerikai prózától sem volt idegen a saját korszerűségére 
vonatkozó kérdés megfogalmazása, legyen szó akár a témák, akár magának az 
írásmódnak az időszerű mivoltáról. Ez a szinte kényszeres törődés a jelennel, il-
letve az irodalom jelenével az irodalmi tudatosság új szintjét eredményezi, melyet 
csak fokoz az a tény, hogy – mint azt korábban, ugyancsak a Helikonban a Kreatív 
írás az Amerikai Egyesült Államokban című tematikus összeállításunkban bemu
tattuk1 – a kortárs írók java része művészetének és mesterségének gyakorlását a 
krea tív írásprogramoknak az irodalmi intézményrendszerhez ezer szálon kap-
csolódó képzésének keretein belül sajátította el. Az ott tananyagként felhasznált 
kortárs prózai hagyományokhoz képest igyekszik elsajátítani és saját gyakorlatá-
ban felhasználni a mesterségbeli tudást, megragadni az ábrázolni kívánt, általá-
ban etnikai alapon meghatározott kulturális tapasztalatot, és megtalálni a saját 
hangját. Ez a fajta intézményi beágyazottság és – vele szoros összefüggésben – az 
irodalom piaci logikájának való kiszolgáltatottság együttesen azt eredményezik, 
hogy a kortárs irodalom korszerűsége leginkább a jelenre való tematikus össz-
pontosításban érhető tetten; keresve is alig találni olyan kortárs szerzőt, aki nem 
kimondottan kortárs, kurrens témákkal foglalkozik. Részben az újdonság hajszo-
lásának ebből a fogyasztói kultúra logikájától nem teljesen független, szinte folya-
matos kényszeréből származik a kortárs amerikai próza, illetve az újdonságokra 
reagáló, azokat tudatosan kereső kritika kortárs történeti tudata (vagy helyenként 
annak hiánya), mely a (közel)múlttól való tudatos elkülönböződésben érhető tet-
ten. Ebben a sajátos történeti helyzetben tehetjük fel hát a kérdést: ha a modernre 

1 Sári B. László, „A kreatív írás-oktatás és a kortárs amerikai próza”, Helikon 61.1 (2015): 3–23.
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a posztmodern következett, akkor vajon mi jön a posztmodern után az amerikai 
prózában?

Ahogyan azt egy korábbi tanulmányomban Robert Rebein érvelésére tá-
maszkodva bemutatni igyekeztem, az amerikai irodalomtörténet-írás számára, 
a modern és a posztmodern viszonya sem teljesen egyértelmű, hiszen evolúciós 
és revolúciós narratívák versenyeznek egymással, átmenetként, illetve szakítás-
ként leírva modern és posztmodern egymásra következését.2 Mint azt látni fog-
juk, nincs ez nagyon másképp a posztmodern és a rá következő, helyenként 
poszt-posztmodernnek aposztrofált prózai jelenséghalmaz és korpusz esetében 
sem, ahol is a kapcsolat a posztmodern és a posztmodern utáni próza között 
nagyrészt a posztmodern amerikai próza meghatározásának függvénye. Egyál-
talán nem mindegy, hogy posztmodernen a szinte teljes kortárs amerikai irodal-
mi szcénát érintő írásmódot és nyelvi tudatosságot értjük, mely egyként van je-
len, de másmás módon jelenik meg a különböző prózai csoportosulások poéti-
kájában (az etnikai kánon, a kortárs minimalista, vagy a kimondottan posztmo-
dernnek tekintett alkotók műveiben); vagy egy, az identitáspolitikai térképen 
elhelyezhető, meghatározott (főleg fehér, középosztálybeli, heteroszexuális 
férfiakból álló) csoport írásműveinek kánonjára vonatkoztatjuk a kifejezést. 
Mindkét felfogás mellett sorolhatók érvek, ám az elképzelések adott esetben ra-
dikálisan különböző irodalomtörténeti narratívát eredményeznek, s nem csu-
pán abban az értelemben, hogy azok evolúciósak vagy revolúciósak lennének, 
hanem úgy is, hogy mást és mást tekintenek a kortárs prózáról alkotott elbeszé-
lés utalási tartományának, mást és mást gondolnak az irodalom kortárs kontex-
tuális meghatározottságáról. Ha mégis akad, amiben a legtöbb szerző egyetért, 
(például, hogy a klasszikus posztmodern prózai paradigma csúcspontja a het-
venes évek közepére esett), az mindenképpen átgondolásra szorul, pontosan 
azoknak a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális változásoknak a követ-
keztében, melyek alapvető módon érintették nem csupán a kortárs amerikai 
próza beszédmódját, de kulturális jelentőségének változását is.

Egyrészt arról van szó, hogy ahogyan Virginia Woolf elhíresült mondása sze-
rint „az emberi természet 1910 decemberében vagy annak környékén megválto-
zott”,3 úgy a késő kapitalizmus kulturális logikájaként értett posztmodern is más 
színben tűnik fel azok számára, akik az amerikai posztmodern prózát a kilencve-
nes évek elejétől a posztmodern állapotra adott elvetélt és meghaladott, az ame
rikai fősodor által kisajátított beszédmódként érzékelik. Az amerikai posztmo-
dern prózáról szóló domináns, utólagos narratíva számára ugyanis a poszt-
modern próza éppen azért szorul átgondolásra, vagy válik egyenesen terhes 

2 Sári B. László, „Mi jön a posztmodern után? – Előtanulmány a kortárs amerikai posztmodern 
regények kutatásához”, Literatura 46.1 (2018): 91–102.; Robert Rebein, Hicks, Tribes, and Dirty Realists: 
American Fiction After Postmodernism (Lexington: The University Press of Kentucky, 2009), 12–15.

3 Virginia Woolf, „Mr. Bennett and Mrs. Brown”, in: Selected Essays, edited and introduction by 
David Bradshaw (Oxford: Oxford University Press, 2008), 32–62, 38.
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örökséggé, mert egyrészt ironikus beszédmódja tehetetlen az azt visszatükröző, 
kisajátító fősodorral, a jelentőségben az irodalmi diskurzus fölé kerekedő vizuális 
kultúrával szemben. Ennek a narratívának az elemei jól felismerhetők a számunk-
ban közölt két írás, McLaughlin kortárs posztmodern-elemzése és Doyle 
posztposztmodernről szóló áttekintésében éppúgy, mint a kritikai és elméleti 
diskurzust esszéik révén orientáló Franzen, Vollmann és Wallace gondolatmene-
teiben.4 Másrészt az identitáspolitikai alapokon építkező irodalomtörténeti narra-
tíva szerint éppen a posztmodern prózának az univerzális beszédmódra bejelen-
tett igényeként értelmezett jelöletlen etnicitása válik problémává a nyolcvanas 
évek óta rendszeresen fellángoló kultúraháborúk kontextusában: az irónia nem 
csupán hatástalan, de megakadályozza az etnikai identitás kinyilvánítása szem-
pontjából kulcsfontosságú kulturális tapasztalatok politikai szempontból elen-
gedhetetlen, affektív érvényű ábrázolását. A posztmodern prózával szemben fel-
hozott vádak – az irónia kritikai hatékonyságának elvesztése, az érzelmi viszo-
nyulások kialakulásának megakadályozása – együttesen azt eredményezik, hogy 
a posztmodern próza új keletű törekvéseinek értékelésekor éppen ezeknek a jel-
lemvonásoknak a felmutatására helyeződik a hangsúly. Így értékelheti például a 
lehetséges irodalomtörténeti narratívák számára utat mutató, kulcsfontosságú 
kritikai vállalkozás, a posztmodern utáni prózai törekvéseket felvázolni szándé-
kozó Rebein könyve a számára fontos Don DeLillo munkásságának alakulását az 
etnikai irodalmak irányába tett lépésként, amikor kifejti, hogy az 1997es Under-
world című regény inkább tekinthető az olasz–amerikai munkásosztály irodalmá-
hoz tartozónak, mint posztmodern regénynek.5

A kérdés természetesen az, hogy – ahogyan Rebein DeLillóról szóló értékelé-
sének példája is jelzi – ebben a kulturális és politikaiként is jellemezhető közegben 
hogyan pozicionálták újra magukat a klasszikus posztmodern szerzői, illetve ho-
gyan viszonyultak a posztmodern prózához az irodalmi szcénába frissen belépő 
alkotók, akik a posztmodernt – már csak saját önazonosságuk vonatkozásai miatt 
is – kitüntetett viszonyítási pontnak tekintették? A klasszikus posztmodern szer-
zők esetében a reakciók eltérőek és eltérő mértékűek, legyen szó a kilencvenes 
években megjelent szövegekről, vagy – mint az itt közölt McLaughlin érvelése 
kapcsán látni fogjuk – az irodalomtörténeti szempontból is fontos történeti cezú-
rát jelző 9/11es terrortámadás után írott darabokról.

4 Jonathan Franzen, „Mr. Difficult, avagy William Gaddis és a nehezen olvasható regény prob-
lémája”, fordította Sári B. László, Jelenkor 60.7–8 (2017): 822–836.; David Forster Wallace, „E Unibus 
Pluram: Television and American Fiction”, in A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again (New York: 
Little, Brown & Co., 1997), 21–82.; William T. Vollmann, „American Writing Today: A Diagnosis of 
the Disease”, Conjunctions 15 (1990): 355–358.

5 Don DeLillo, Underworld (New York: Scribner, 1997); Rebein, Hicks, Tribes and Dirty Realist: 
American Fiction After Postmodernism, 177–178. Rebein érvelése nem teljesen légből kapott, amennyiben 
maga is a szerző önértékelését idézi, igaz, kritikátlanul. Lásd: Don DeLillo, „The Moment the Cold 
War Began”, Observer (1988. január 4.)
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DeLillo esetében a váltást nem is az Underworld jelenti igazán, mely éppen a 
hidegháború sajátos kronotoposzának megteremtésében érdekelt elbeszélést hoz 
létre, s ami ekképp méltán tekinthető posztmodernnek. A regény pedig – David 
Forster Wallace, Harold Bloom és mások értékelésével összhangban6 – DeLillo 
addigi pályafutása csúcsteljesítményének. Élesebb – elsősorban a szövegek terje-
delmében és stílusában megfigyelhető – váltást DeLillo pályáján a 2003as Cosmo-
polis hoz, mely egyrészt visszakanyarítja az életművet az annak kezdeti szakaszá-
ban fontos testi vonatkozások elmélyült tanulmányozása és az írásmódba való 
beépítése felé, másrészt egy olyan nemzeti allegória vázolásának irányába, mely-
nek alapja éppen a különbségeiket megőrző, de azonos sorsú testek közössége. 
DeLillo esetében ennek a nemzeti allegóriának jól kimutatható köze van a 9/11es 
terrortámadásnak a regényben időben megelőlegezett emlékéhez: a képzeletbeli 
manhattani filmforgatáson egymásra halmozódó meztelen testek az áldozatok vi-
zuális ábrázolásának tabuját megtörve igyekeznek felmutatni a közösségi együtt-
lét intimitásából fakadó nemzeti méretű szolidaritás szükségességét. DeLillo azon-
ban beleírja ebbe a közösségbe a globális kapitalizmus képviselőjét, a regény né-
zőponti szereplőjét, Eric Packert, s ezzel a lépésével felveti a globális kapitalizmus 
(benne az Egyesült Államok) és a teljes delillói életművön keresztül jelen lévő té-
ma, a terror összefüggéseinek összetett problémáját.7

Roth esetében a posztmodernnel szembeni kihívásokra adott válasz ettől elté-
rő mintázatokat mutat. A 2014ben visszavonult és az idén elhunyt Roth eseté-
ben eleve különböző poétikai konstellációjú műveket találunk az életmű kései 
szakaszában. A terjedelmesebb művek, mint az Amerikai pasztorál, a Kommunistá-
hoz mentem feleségül, valamint az Összeesküvés Amerika ellen a történeti nagy-
elbeszélés és a historiográfiai metafikció kevert sajátosságait mutatják, és java-
részt sikeresek. Az életművet záró, az irodalmi kultúra hanyatlásával, a sokszor 
nárcisztikus személyiségjegyeket mutató, idősödő férfi alakjának eljelentéktele-
nedésével, a vég feltartóztathatatlan eljövetelével foglalkozó, a posztmodernnel 
részben szakító Nemezis-tetralógia megítélése már vegyesebb képet mutat.8 Aho-

6 David Foster Wallace háromoldalas magánlevele DeLillónak a Texasi Egyetem Harry Ransom 
Központjának kiállításán került bemutatásra, a képanyag elérhető: https://imgur.com/a/887Qn. Bloom 
„értékalapú” kommentárja többek között Stephen King 2003as Nemzeti Könyvalapítvány Életmű 
Díja kapcsán vált ismertté a The Boston Globe hasábjain: Harold Bloom, „Dumbing Down American 
Readers”, The Boston Globe (24th September, 2003).

7 Don DeLillo, Cosmopolis, fordította Barabás András (Budapest: Libri Kiadó, 2012), 215–220. 
Vannak persze olyan vélemények is, melyek ezt a gesztust is a nemzeti allegória fehér, középosztály-
beli, heteroszexuális szerző általi kisajátítási kísérleteként értelmezik, aki saját kulturális jelentőségé-
nek letűnése miatti szorongásából adódóan hadakozik a történeti idő múlása ellen. Lásd: Kathleen 
Fitzpatrick, The Anxiety of Obsolescence: The American Novel in the Age of Television (Nashville: Vander-
bilt University Press, 2006), 201–202.

8 Philip Roth, Amerikai pasztorál, fordította Sóvágó Katalin (Budapest: Európa Könyvkiadó, 
1999); Philip Roth, Kommunistához mentem feleségül, fordította Sóvágó Katalin (Budapest: Európa 
Könyvkiadó, 2000); Philip Roth, Összeesküvés Amerika ellen, fordította Sóvágó Katalin (Budapest: 
 Európa Könyvkiadó, 2006); Philip Roth, Szellem el, fordította Nemes Anna (Budapest: Európa Könyv-
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gyan arra korábban egy, a Kiégés című kisregényt értelmező írásomban utaltam, 
ez azért lehet, mert a posztmodern és az etnikai irodalom határán alkotó Roth 
tulajdonképpen kilép mind a zsidóamerikai, mind a posztmodern szerző szere-
pei által biztosított keretek közül, és egzisztenciális alapokon kíván elszámolni 
annak az irodalomnak és szerzői szerepnek az örökségével, melynek gyökereit 
szinte kizárólagosan az európai hagyományban látja.9 Roth leszámolása saját 
posztmodern szerzőségével egyben a lemondás gesztusa is az irodalmi kultúrá-
ról, vagy még pesszimistább értelmezésben: visszatekintés az irodalmi kultúra 
halálán túlról magának az elmúlás tényének a banalitására, melyet a Kiégés utol-
só lapjain Simon Axler csehovi módon tálalt öngyilkossága jelez. Roth tehát 
nemcsak a saját szerzőségével vet számot, de a posztmodern prózán túlról hirde-
ti annak szomorú végét.

A leginkább következetes posztmodern életmű azonban mégis csak Thomas 
Pynchoné, aki úgy képes reagálni a posztmodern prózát érő kihívásokra, hogy 
nem, vagy csak alig igazít irodalmi programján és szövegei poétikáján. Ezek az 
életművön belüli elmozdulások inkább hangsúlyeltolódásként, a pynchoni szö-
veguniverzum belső tektonikus mozgásaiként hatnak még akkor is, ha Diana Be-
neaval egyetértve azt kell mondanom, hogy az 1990-es Vineland, a Kalifornia- 
trilógia második darabja óta jól észrevehetően jelen van és egyre hangsúlyosabb 
az az etikai irányultság, melyet a kritikusok már a poszt-posztmodernnek keresz-
telt próza sajátosságaként tartanak nyilván. Ahogy azt a Kísérleti fázis című 
 Pynchonregényt értelmező Benea többekkel egyetemben megjegyzi, ez az irá-
nyultság elsősorban a család és a közösség iránti törődés, az alteritás helyeinek 
növekvő láthatósága, a másikhoz fűződő viszonyunk politikai feltételrendszeré-
nek tudatosítása, a felelősség etikájának kibontakozása, valamint a társadalmi 
igazságosság és a morális kötelesség iránti élénk érdeklődés motívumaiban ölt 
testet Pynchon kései szövegeiben.10 Érdekes módon ez a belső elmozdulás nem jár 
együtt magának az irodalmi megszólalásmódnak az alapvető megváltozásával, 
hiszen domináns marad az ironikus hangvétel, még akkor is, ha az irónia maga 
funkcióváltáson megy keresztül: immár nem a rendszer megismerhetetlenségé-
nek kiszolgáltatott egyén atomizálódásából következő paranoia egy funkciója, 

kiadó, 2009); Philip Roth, Düh, fordította Nemes Anna (Budapest: Európa Könyvkiadó, 2009); Philip 
Roth, Kiégés, fordította Nemes Anna (Budapest: Európa Könyvkiadó, 2010); Philip Roth, Nemezis, for-
dította Nemes Anna, (Budapest: Európa Könyvkiadó, 2010). 

 9 Lásd: Sári B. László, „Dráma, narráció: elmondás és lemondás Philip Roth Kiégés című regé-
nyében”, Jelenkor 61.7–8 (2018): 870–877.

10 Diana Benea, „PostPostmodernist Sensibility in Thomas Pynchon’s Bleeding Edge”, B.A.S. 21 
(2015): 143–151. Benea a következő szövegekre hivatkozik: D. Cowart, Thomas Pynchon and the Dark 
Passages of History (Athens: University of Georgia Press, 2011), 4.; Frank Palmeri, „Other than Post-
modern? Foucault, Pynchon, Hybridity, Ethics”, Postmodern Culture 12.1, hozzáférés: 2018. 12. 01., 
http://pmc.iath.virginia.edu/issue.901/12.1palmeri.html; Robert E. Kohn, „Pynchon’s Transition from 
EthosBased Postmodernism to LatePostmodern Stylistics”, Style 43.2 (Summer 2009): 194–214, 204.; 
Martin Paul Eve, „Thomas Pynchon, David Foster Wallace and the Problems of ‘Metamodernism’: 
PostMillenial Postpostmodernism?”, C21 Literature: Journal of 21st Century Writings 1 (2012): 7–25, 10.
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mely az elidegenedésről, a koherens, autonóm én központvesztéséről tanúsko-
dik,11 hanem egymás ellen igyekszik kijátszani a különböző társadalmi hatóerő-
ket, melyek az egyén és a közösség kialakulásának gátjává válnak. Ahogy Benea 
hosszasan sorolja, a Súlyszivárvány utáni összes Pynchonregény a család és a kö-
zösség utópisztikus elképzelése felé gravitál: a Vineland utolsó szava a „home”, a 
Mason & Dixon esetében a mitikus Amerika képét elképzelő Masonfiakkal is ha-
sonló a helyzet, ahogyan az Against the Day vagy a Beépített hiba zárlatában is re-
ményteli, formálódóban lévő közösségekkel találkozhatunk.12 Más kérdés persze, 
hogy például a Beépített hiba időkeretén kívül eső, a záróképben megidézett vá-
gyakat ellehetetlenítő történelmi események jelzik az egyéni vágyak nagyon is 
tudatosan megválasztott tárgyainak és a közösség létrejöttének elérhetetlenségét 
– a regény világán kívül a történeti időben. A hetvenes évek olajválsága, a szabad 
szerelem pornográfiaként történő gazdasági kisajátítása, a drogháborúk, a ren-
dőri brutalitás erősödése, a Watergateügy és Reagan kérdőjelezik meg mindazt, 
amire Larry „Doc” Sportello vágyik Pynchon könnyedsége ellenére is tanulságos, 
elrettentő meséjében a hatvanas évek végéről.13 Így az irónia nem a megértést alá-
ásó, végtelenül elbizonytalanító és mindent megkérdőjelező retorikai alakzat a 
„posztposztmodern” Pynchonregények esetében, hanem a kijózanító történeti 
tudás fricskája a fikció által fenntartott és ápolt, utópikus elképzelésekkel szem-
ben. Ekképp Pynchon historiográfiai metafikciós szövegei – a műfaj bevett kódja-
ival összhangban – egyszerre tartanak igényt egy adott történeti kontextus meg
idézése révén a referencialitásra, és játszanak el egy adott korszak történeti esetle-
gességével.

Mindezt azért fontos kiemelni, mert egyes elképzelések szerint – így az itt kö-
zölt Robert L. McLaughlin szerint is – a határvonal a posztmodern és azt követő, 
jobb híján posztposztmodernnek keresztelt prózai vonulat között éppen a refe-
rencialitáshoz fűződő viszony kérdésében húzható meg.14 Azonban McLaughlin 
szerint sem éles határvonalakról, hanem inkább fokozati különbségekről van szó, 
és ez nem csak Pynchon vagy a McLaughlin által emlegetett Richard Powers vagy 
Dennis Johnson esetében van így, de a klasszikus posztmodern prózára követke-
ző, a posztmodernnel szemben elégedetlenségüket kifejező alkotógeneráció ese-

11 Benea, Post-Postmodern Sensibility, 143.
12 Uo., 149. Thomas Pynchon, Súlyszivárvány, fordította Széky János (Budapest: Libri Kiadó, 

2009); Thomas Pynchon, Vineland (New York: Little Brown, 1990); Thomas Pynchon, Mason & Dixon 
(New York: Henry Holt and Company, 1997); Thomas Pynchon, Against the Day (New York and Lon-
don: Penguin Press, 2006); Thomas Pynchon, Beépített hiba, fordította Farkas Krisztina (Budapest: Lib-
ri Kiadó, 2013); Thomas Pynchon, Kísérleti fázis, fordította Gy. Horváth László (Budapest: Libri Kiadó, 
2015).

13 Pynchon, Beépített hiba, 488–489, 490–491.
14 Robert L. McLaughlin, „PostPostmodern Discontent: Contemporary Fiction and the Social 

World”, in Fiction’s Present: Situating Narrative Innovation, ed. R. M. Berry and Jeffrey Di Leo (Albany: 
State University of New York Press, 2008), 101–117.; Robert L. McLaughlin, „PostPostmodernism”, 
in The Routledge Companion to Experimental Fiction, eds. Joe Bray, Alison Gibbons, and Brian McHale 
(London: Routledge, 2012), 212–223.
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tében is. Annak tekintetében, hogy a posztposztmodern szerzői milyen válaszo-
kat adnak a posztmodern dilemmákra, általában két paradigmatikus esetet, Da-
vid Foster Wallace és Jonathan Franzen próbálkozásait szokás emlegetni, de meg-
kockáztatom, hogy a posztposztmodern kísérletek száma bővíthető William T. 
Vollmann, Jonathan Safran Foer és Michael Chabon elképzelései mentén, miköz-
ben a posztposztmodern elköteleződés legharcosabb képviselője, David Eggers 
inkább csak irodalomszervezői, kulturális és politikai aktivizmusa révén járult 
hozzá a posztposztmodern szövegek előtérbe kerüléséhez.

Két okból kerülhetett Wallace és Franzen az érdeklődés homlokterébe: egy-
részt programjuk megvalósítása nem csupán fikciós prózájukban jelenik meg, de 
esszéikben expliciten is megfogalmazzák elképzeléseiket. Továbbá Wallace iro-
dalmi hatása, Franzennek pedig a fősodorba kerülésével megnövekedett ázsiója 
magyarázhatja, miért őket tünteti ki megkülönböztetett figyelemmel a kritika. 
Szükségtelen részletesen taglalni Wallace és Franzen irodalom, kultúr és média-
történeti érveléseit, hiszen bőségesen találni ehhez adalékokat az itt fordításban 
közölt szövegekben. Most csak azt emelném ki, hogy érvelésük számos ponton 
érintkezik: a posztmodern elitirodalom csúcsra járatásával párhuzamosan a tech-
nikai médiumok kisajátították a posztmodern beszédmód legfontosabb trópusa-
ként értett iróniát (Wallace), s azt a konzervatív értékek szolgálatába állították 
(Wallace), ellehetetlenítve ezzel annak kritikai funkcióját (Wallace és Franzen), s 
így a posztmodern irónia (Wallace) és az elektronikus média (Franzen) az érzel-
mek kinyilvánításának kerékkötőjévé válik. Nem az érvelésük hasonlósága, ha-
nem a helyzetértékelésre adott esztétikai válaszreakciók azok, melyek éles cezú-
rát vonnak az egyébként szoros barátságot ápoló írótársak közé. Wallace esetében 
a prózai törekvések irányultsága leginkább a szubjektumba befelé mutat, vagyis 
még a főművének tartott (magyarul éppen most megjelent) rendszerregényében, 
a Végtelen tréfában is a szereplők belső lelki történései, kapcsolataik mikrodinami-
kája érdeklik elsősorban – nem függetlenül annak az egységes nemzeti kronoto-
posznak a globális kapitalizmus kultúrája által történő megbontásától, melyet a 
regényben az északamerikai kontinensen (Mexikóból, Kanadából és USAból) 
létrejövő szuperállam, a laschi önimádat kultúráját jelölő O.N.A.N., valamint az 
„organizált és neutralizált amerikai nemzetek jövedelemnövelő szponzorált ide-
je”, vagyis a numerikusan előrehaladó, lineáris történeti idő reklámcéllal történő 
felvásárlása jelez. Ez az, ami a szubjektumok közös, de legalábbis egymással meg-
osztható történelmi és kulturális tapasztalatának biztosítéka kellene, hogy le-
gyen.15 Tehát Wallace prózájának tétje a szubjektum külső és belső érzelmi egyen-
súlyának megteremtése és megtartása, illetve az érzelmi egyensúly megbomlásá-
nak ábrázolása. Erre utal a regény első fejezetében, a történet zárlataként Hal In-
candenza teljes testifizikai összeomlása, a környezetével történő kommunikáció-

15 David Foster Wallace, Végtelen tréfa, fordította Kemény Lili és Sipos Balázs (Budapest: Jelen-
kor Kiadó, 2018), 231.
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ra való képtelensége, miközben végig magabiztosan fenntartja megfigyelői és el-
beszélői pozícióját, vagy a regény zárlatában az önfeláldozó Don Gately belső 
szenvedése, hogy gyógyult drogfüggőként vissza tudja utasítani az önfeláldozó 
magatartása miatt szerzett fizikai sérülésekre kapott fájdalomcsillapítókat.16 
A szöveg mestertrópusává így az addikció válik, mert részben a terjedelemből, 
részben a mondatszerkesztésből következően a Végtelen tréfa is mintha magához 
szeretné láncolni olvasóját, s az irónia és a tömegmédia ellenszereként mutatná fel 
a kényszeres, addiktív olvasást.17

A szöveg terjedelme Franzen esetében is kulcsfontosságú, s nem csupán azért, 
mert – csípős nyelvű internetes kritikusai szerint – Franzen úgy tartja, érzelmeket 
csak hatszáz oldal terjedelemben lehet kifejezni.18 Ezeknek az érzelmeknek a kife-
jezése azonban Franzen esetében nem a szubjektumba befelé irányuló szöveg-
konstrukciókat eredményez, hanem éppen ellenkezőleg: mintha a privát, az intim 
és publikus szféra ellentmondásai iránt szenvedélyesen érdeklődő, és legutóbbi 
műveiben a posztmodern elbeszéléstechnikai eszköztárat egy újfajta realista elbe-
szélés keretein belül működtető Franzent nem a szubjektum és a személyiség bel-
ső körei, hanem a külvilággal való traumatikus találkozása érdekelné – a találko-
zásé, ami a megszégyenülésben csúcsosodik ki. Vagyis Franzennél a posztmodern 
poétika meglehetősen hagyományos elbeszélésmódoknak és lélektani képletek-
nek alárendelve jelenik meg, s talán éppen ezért nem véletlen, hogy monográfusa 
Franzent már kötete címében is a posztmodern végére (és nem a poszt-posztmo-
dernhez, vagy a kései posztmodernhez) pozicionálja, még akkor sem, ha Franzen 
a posztmodern intellektuális örökségétől és a kulturális fősodortól (legalábbis 
látszatra) egyenlő távolságot igyekszik tartani.19 Ha Franzent mégis kapcsolatba 
kellene hozni a posztmodernnel és a posztposztmodernnel, akkor előbbihez a 
formai tudatosság, utóbbihoz a társadalmi valóság megjelenítésének makacs és 
kitartó, ám politikai kérdésekben feltétlenül az el nem kötelezettség látszatát 
fenntartani vágyó igyekezete20 révén lenne lehetséges. Kései regényeit általában a 
műfaji kódok magabiztos használata és keverése, a mesteri történetszövés és 
a politikailag megosztó tartalmi elemek jellemzik. Az olvasás kényszerét Franzen 
esetében nem is mindig magukban a szövegekben kell keresnünk, hanem a szerző 

16 Uo., 16–20, 832, 899.
17 Wallace mondatszerkesztésének, úgyis mint írói törekvésének alakulástörténetéről lásd: Si-

mon de Bourcier, „‘They all sound like David Foster Wallace’: Syntax and Narrative in Infinite Jest, 
Brief Interviews with Hídeous Men, Oblivion and The Pale King”, Orbit: A Journal of American Literature 5.1 
(2017): 1–30. 

18 Allison Flood, Jonathan Franzen: „Twitter is the ultimate irresponsible medium”, The Guar-
dian (7th March, 2012), hozzáférés: 2018. 12. 01., https://www.theguardian.com/books/2012/mar/07/
jonathanfranzencallstwitterirresponsible.

19 Stephen J. Burn, Jonathan Franzen at the End of Postmodernism (New York: Continuum Interna-
tional Publishing Group, 2008).

20 Franzen elkötelezetlenségéről lásd: Colin Hutchinson, „Jonathan Franzen and the Politics of 
Disengagement”, Critique 50.2 (2009): 191–207.
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által magabiztosan menedzselt mediális jelenléte, és időről időre fellángoló bot-
rány és szenzáció biztosítja számára a figyelmet, melynek toposzait Franzen ma-
ga is felhasználja elbeszéléseiben, ezzel biztosítva a posztmodern rendszerre-
gényre is jellemző központi allegória tanításának közérthetőségét.21

Mind Wallace, mind pedig Franzen tehát a posztmodern irónián túlra igyek-
szik eljutni, ám irányultságuk eltérő: Wallace útja a posztposztmodern affektus-
ba befelé, Franzené pedig a tömegmédia kódjaival átitatott realizmus irányába, 
kifelé vezet a posztmodernből. A harmadik, posztposztmodern paradigma kap-
csán emlegetett szerző, Vollmann munkássága már csak azért is lehet érdekes, 
mert egyrészt szakít a posztmodern rendszerregény allegóriájának központi tró-
pusával, s Wallacehoz hasonlóan egyfajta sűrű leírásra törekszik, mely Wallace 
szal ellentétben nem a szubjektumba befelé irányul, hanem a másikat célozza. 
Vollmannnak ez a törekvése már egészen korán megmutatkozik, s kalandos élet-
történetének újságírói teljesítményét éppúgy jellemzi, mint fikciós és nemfikciós 
prózáját. Vollmann már egy 1990es, szenvedélyes manifesztóban is arról ír, hogy 
az írás feladata a másik megismerése, s ebben az érzelmek, az „Én” és a „Másik” 
egyenrangúságának, az emberi problémák ábrázolásának fontosságát, a megol-
dási lehetőségek keresését, az írás témájának kimerítő ismeretét, az igazság léte-
zésébe vetett hitet, és a mások javára történő cselekvés fontosságát emeli ki.22 Ez a 
szenvedély vezérli Vollmann délszláv háborúról szóló tudósításait, melyek nem 
hajlandók a pártosság jegyében, egy már eleve létező narratíva mentén beszámol-
ni az eseményekről.23 Ahogyan zsurnalisztikai műveinek egyik kommentátora 
fogalmaz: „Vollmann – aki a történet egyik rejtélyes elemeként, semmint egyszerű 
krónikásaként jelenik meg – fáradhatatlanul a pszichológiai, hangulati, és más, 
nehezen megragadható elemekre összpontosít, melyek együttesen adják ki azt, 
amit ő »az egymáshoz kapcsolódó motívumok szerkezetének« nevez.”24 Bár Voll-
mann fikciós nyelve összetettebb, kísérletibb jellegű a helyenként banális és lako-
nikus megállapításokat tartalmazó zsurnalisztikai nyelvhasználatánál, melyet 
nála a tények és az igazságok kinyilatkoztatások hiánya jellemez, az, amit „kap-

21 Erről lásd az összeállításunkban közölt McLaughlinszöveg megjegyzését: Robert L. Mc-
Laughlin, „After the Revolution: US Postmodernism in the TwentyFirst Century”, Narrative 21.3 (Oc-
tober 2013): 284–295, 286. Hasonló retorikai tendenciákat mutat Eggers fikciós prózája is, ám egészen 
más jellegű elkötelezettséggel. Lásd például utópisztikus információtechnológiai tanmeséjét: Dave 
Eggers, A Kör, fordította: Nemes Anna, (Budapest: Európa Könyvkiadó, 2016).

22 William T. Vollmann, „American Writing Today: A Diagnosis of the Disease”, Conjunctions 15 
(1990): 355–358, 358. A szöveg által megfogalmazott imperatívuszok többsége kitüntetett fontossággal 
bír a posztposztmodern szerzők nagy része számára is.

23 Ezt helyezi William Roberts és Fiona Giles az EasonWebb skálának az etnográfiai realizmus és 
a kulturális fenomenológia pólusai közé eső szakaszán a legközelebb a kulturális fenomenológiához, 
melyen túl ott kísért a szubjektív újságírás romanticizmusának veszélye. Lásd: William Roberts, Fiona 
Giles, „Mapping Nonfiction Narrative: A New Theoretical Approach to Analyzing Literary Journal-
ism”, Literary Journalism Studies 6.2 (Fall 2014): 100–117.

24 Matthew Thompson, „Outrider: William T. Vollmann, Tony Tanner, and the Private Extremes 
of Anti Journalism”, Literary Journalism Studies 3.1 (Spring 2011): 74–95, 79.
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csolódó motívumok szerkezetének” nevez, fontos belátásokkal szolgálhat fikciós 
művei értelmezésekor. Különösen így van ez a Europe Central esetében, melynek 
fikcionalitását Vollmann éppen a tények ismeretének bizonygatásával akarja alá-
támasztani, egyenlő távolságot kívánva ezzel tartani mind a nemfikciós műfajok-
tól, mind pedig a kortárs posztmodern fikció tényekkel saját kényekedve szerint 
bánó gyakorlatától.25 Vagyis Vollmann fikciós prózája igyekszik mindentől 
ugyanannyira elhelyezkedni: a szerző gondosan szétválasztja saját életművén be-
lül a nemfikciós írásait, mint amilyen például az erőszak történetét dokumentáló 
és morális következményeit firtató esszékből és esettanulmányokból álló, monst-
ruózus méretű Rising Up and Rising Down: Some Thoughts On Violence, Freedom and 
Urgent Means, valamint újságírói tevékenységét, fikciós prózáját, mint amilyen a 
Europe Central, mégpedig annak módja szerint, hogyan közelítenek a szövegek-
ben megfogalmazott igazság kérdéséhez.26

Ennél az életművön belüli, műfaji jellegű távolságtartásnál is fontosabb azon-
ban annak a módja, ahogyan Vollmann fikciós prózája távolságot tart a posztmo-
dern fikció beszédmódjától és más, realista törekvésektől a kortárs irodalomban. 
A Europe Central írásmódja adja meg a mikéntre a választ, mert ahogyan a nem- 
fikciós prózájában Vollmann elsősorban a szerző megélt élettörténete, ennek a 
tapasztalnak a narratív leképezése, illetve írott elbeszélő szövegbe való megszer-
kesztése közötti feszültséget dramatizálja, mely – a lejeunei autobiográfiai szer-
ződés értelmében – ragaszkodik a megélt élettörténet igazságához,27 addig a 
Europe Central – melynek egyik központi alakja Sosztakovics – „azt hangsúlyozza, 
hogy mit érzett Sosztakovics, nem pedig azt, hogy mit tett. [Ezek az epizódok] 
pszichológiai történetet, nem pedig parabolát adnak ki.”28 Vagyis Vollmann törté-
neteiben a pszichológiai narratíva nem a didaktikus célokat szolgáló allegóriának 
alárendelve jelenik meg, mint Eggersnél vagy éppen Franzennél, hanem azt cé-
lozza – és ez fontos különbség nemfikciós és fikciós szövegei között –, hogy a té-
nyeken túl mutasson fel valami olyan igazságot, melyhez egy olyan történeti téma 
esetében, mint a második világháború vagy az azt megelőző európai történelmi 
események, nincs, vagy nem lehet hozzáférésünk. Azonban Christiensen értelme-
zésével ellentétben nem csupán afféle történelmi jóvátételről van szó, arról, hogy 
„a politikai megfontolásokból intim érzelmek nélküli, embertelen zeneszerzővé 
vált Sosztakovicsot” Vollmann „kerek karakterként” teremti újjá, akinek „akár 

25 Uo., 89.
26 William T. Vollmann, Rising Up and Rising Down: Some Thoughts On Violence, Freedom and 

Urgent Means (San Francisco: McSweeney’s Publishing, 2003); William T. Vollmann, Europe Central 
(New York: Viking Press, 2005). Thompson egyenes „értelmiségi nomádnak” nevezi Vollmannt, aki 
nem tud egyetlen területen megmaradni, s folytonosan kérdőre vonja nemcsak azokat a műfajokat és 
diskurzusokat, melyek keretei között dolgozik, de saját magát is. Thompson, Outrider…, 92.

27 Toon Staes, „The Fictionality Debate and the Complex Texts of Richard Powers and William T. 
Vollmann”, Neophilologus 98.2 (April 2014): 177–192, 190.

28 Peter G. Christiensen, „Shostakovich in Love: William T. Vollmann’s Europe Central”, The Jour-
nal of the Midwest Modern Language Association 40.1 (Spring 2007): 97–108, 99.
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volt, akár nem nagy szenvedély az életében, rászolgált, hogy legyen neki.”29 Ha-
nem inkább arról, hogy a regény azt a folyamatot követi nyomon, ahogy a privát 
(szerelmi) szenvedély és a politikai cselekvés lehetőségeinek egy lehetséges kap-
csolódási pontja feltárul, és nem csak Sosztakovics történetében, hanem a többi 
szereplőében is, hangsúlyozva azok fiktív mivoltát. Ezek a fiktív történetek aztán 
azt a célt szolgálják a Europe Central lapjain, hogy elbizonytalanítsák a történeti 
emlékképződés és a történetírás által alkalmazott narratív sémák révén előállt 
magabiztos történeti tudást, mely maga is fikciós eljárások eredménye. Ezt a Voll-
mann által alkalmazott fikciós eljárást mutatja be a sztálingrádi ütközettel kapcso-
latban Florian Schwieger, aki amellett érvel, hogy Vollmann regénye nem csupán 
a történeti cselekvőképesség etikai alapjait vizsgálja, de szövege „dekonstruálja a 
történeti megalkuvás és a történetírói apologetika szolgálatába állított történeti 
determinizmus fogalmát”,30 s ezzel számos, Sztálingrád köré felépült mítosz le-
bontására tesz kísérletet. Vagyis a realista elbeszélésmód nemhogy nem enged 
utat a kulturális mítoszképződésnek és a didaktikus célt szolgáló allegória meg-
képződésének, hanem a regény – címének megfelelően – azt a hálózatot kívánja 
bemutatni, mely át- meg átszövi és meghatározza a korabeli, egyéni, politikai 
döntéshozatalok közegét. Vollmann ezen írói törekvése így mind Wallace, mind 
az egymással eltérő politikai meggyőződésük ellenére is számos hasonlóságot 
mutató Eggers és Franzen írásmódjával szembeállítható: amit Wallace az énen 
belül keres, azt Vollmann azon kívül, a másikban igyekszik megtalálni; a pszicho-
lógiai realizmus eszköztárát egyként didaktikus célok érdekében használó Eg-
gersszel és Franzennel szemben pedig éppen a didaxis lebontására tesz kísérletet.

A posztposztmodernnel társított másik két kortárs amerikai szerzőt is jelle-
mezhetjük azzal a fajta történeti érdeklődéssel, mely Vollmann munkái esetében 
megfigyelhető, de írásmódjuk hangsúlyosan fiktív, posztmodern retorikai alakza-
tokat előtérbe állító jellege élesen el is különíti őket Vollmann történeti irányultsá-
gú írói programjától. Ebből a szempontból egyáltalán nem véletlen, hogy mind 
Chabon, mind pedig Foer zsidóamerikai szerzők, akik egyként vállalják fel a tör-
téneti múlttal és a posztmodern örökséggel való számvetést, méghozzá a poszt-
modernhez kapcsolódva a historiográfiai metafikció31 írásmódjának átgondolása 
révén. Ilyen mű Michael Chabonnak a historiográfiai metafikció (a holokauszt 
alternatív történetének) testébe különböző műfajokat integráló Jiddis rendőrök szö-
vetsége című regénye, vagy újabban a fiktív történeti memoár kódjait kiforgató, az 
etnikai identitás mindenféle esszencialitását megkérdőjelező Ragyog a Hold.32 

29 Uo., 107.
30 Florian Schwieger, „‘Loyalty gleaming, guns screaming’: William T. Vollmann’s Europe Central 

and the Memory of Stalingrad”, War, Literature & The Arts: An International Journal of the Humanities 
23.1 (2011): 228–251, 230.

31 Linda Hutcheon, The Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction (New York and London: 
Routledge, 1988).

32 Michael Chabon, Jiddis rendőrök szövetsége, fordította: M. Nagy Miklós (Budapest, CartaPhilus 
Kiadó, 2012); Michael Chabon, Ragyog a Hold, fordította: Pék Zoltán (Budapest: 21. Század Kiadó, 2017).
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Chabon – ahogy az őt egy generációval később követő Foer is – az amerikai zsidó 
irodalmi hagyományokban gyökerező humort ötvözi a posztmodern szövegalko-
tási eljárások játékosságával, s mindehhez végletesen komoly témákat társít: a 
történeti elbeszélés, a trauma és az emlékezés égető kérdéseit. Az eredmény min-
den esetben egy, az érzelmi hangoltságot széles spektrumon mozgató, innovatív 
eszközöket alkalmazó elbeszélés, mely hangsúlyosan fiktív státusa ellenére is szá-
mot tart az olvasó értelmi és érzelmi involválódására a történetben, azok kognitív 
bizonytalanságai ellenére, vagy talán éppen azokkal együtt. Chabon és Foer is 
olyan poszt-posztmodern szövegeket írnak, melyekben a realista nagyelbeszélé-
sek megkérdőjelezése nem jár feltétlenül együtt azok lehetséges hatásainak min-
denáron való felfüggesztésével, a szöveg és az olvasó egymástól való eltávolításá-
val, viszonyuk emocionális kiüresítésével. A posztmodern poétika metafikciós 
rétege maga is részéve válik a történetvilágnak, s ebben nagy szerepe van a külön-
böző zsidó (irodalmi) hagyományok megidézésének és integrálásának. Így Cha-
bonnál a holokauszt alternatív története a Jiddis rendőrök szövetségében nem a tör-
téneti esemény (fiktív) tagadása, hanem a második világháborús amerikai szerep 
(nem-)vállalás a holokauszt megakadályozásában és a zsidó-amerikai identitás és 
vallás kapcsolatainak műfaji kódokba csomagolt értelmezése. A Ragyog a hold, a 
fiktív és a valós határait pedzegető, kvázi önéletrajzicsaládi ihletésű emlékiratre-
gény ellenben ízigvérig elitirodalmi mű, ami egy mozaikcsalád történetét követi 
a második világháború előtti, délphiladelphiai nyomornegyedektől a nyolcvanas 
évek végéig, az elbeszélőt örökbe fogadó nagypapa San Franciscóban bekövetke-
zett haláláig. A szerzői előszó játékos, posztmodernmetafikciós felütésének iró
niája, miszerint „ragaszkodtam a tényekhez, kivéve, amikor a tények nem voltak 
hajlandóak idomulni az emlékezethez, az elbeszélői szándékhoz vagy az általam 
előnyben részesített igazsághoz,”33 a posztmodern elvárásokkal felvértezett olva-
són csattan. Azon az olvasón, aki minden alapesetben távolságtartásnak minősü-
lő, elvileg kizökkentő effektusként működő lábjegyzetes megjegyzés, illetve 
bennfentesnek ható kulturális összekacsintás ellenére kénytelen észrevenni, hogy 
egy magával ragadó, világ és kultúrtörténetbe ágyazódó, sokszereplős memoár 
csapongó történetének szövevényes alakulását kénytelen követni. Még a bőséges 
intertextuális utalások, mint Pynchon Súlyszivárványa vagy Salinger történetei 
sem valami rejtélyes szubtextusra utalnak, hanem a nagyapa történetét kutató, 
szerzői hasonmás, Mike Chabon fontos olvasmányélményei, melyek segítik a 
megértésben, s ekként állnak a Ragyog a hold előképeként. Az elbeszélés leképezi 
azt a folyamatot, amelynek során, ahogyan a memoáríró, úgy az olvasó is fejezet-
ről fejezetre tanul, bár ez elsősorban nem kognitív természetű felismerések soro-
zataként, hanem folyamatos és fokozatos megismerésként írható le inkább, ami a 
javarészt töredékként, az emlékezet apró, fájó szilánkjaiként felkínált életepizó-
dokkal és életeseményekkel való elbeszélt találkozást jelenti.

33 Chabon, Ragyog a hold, o. n.
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A memoár megírása is hasonló folyamatként tételeződik, melynek során nem 
is a múltbéli igazságok feltárása, vagy a felbukkanó emlékfoszlányok fiktív vagy 
éppen hamis mivoltának megállapítása, esetleg a reflexió eltávolító gesztusa a 
hangsúlyos, hanem a cselekvés által megőrzött hit, melynek magva nem valami-
féle meggyőződés vagy igazság, vagy zsidó szerzőről és zsidó szereplőkről lévén 
szó az identitás, hanem a ragaszkodás – egy döntéshez, egy másik emberhez. Ezt 
a nagyapa élettörténetében megragadott vezérmotívumot érvényesíti az elbeszélő 
is, aki maga is folyamatosan beavatja az olvasót az írással kapcsolatban felmerülő 
(posztmodern) dilemmáiba és az azokat feloldó döntéseibe. Lehet-e, kell-e alkal-
mazni a párbeszédes formát az elbeszélésben (igen), szükség vane az élettörténet 
lehetséges jelentéseinek metaforikus kidomborítására (nem, sőt el kell azokat bi-
zonytalanítani) stb., majd – a nagyapa csökönyösségével – eltekint a túlzott, a 
történetet felfüggesztő vagy azt kisiklató reflexióktól. Chabon elbeszélője kitart 
döntése mellett, hogy emlékirat szülessen, s hogy a szöveg csak a nagyapa törté-
netét és az elbeszélőnek a történet rekonstrukciójával és formába öntésével kap-
csolatos érzelmeit, a gyászmunka elvégeztével áthagyományozódott lelki örök
séget regisztrálja. Vagyis nem posztmodern módon szét, hanem jól megírt 
poszt-posztmodern memoár a Ragyog a hold, mely még a tengelyében álló, a zsidó 
identitás mindenféle esszenciális meghatározottságát szétfeszítő, kézenfekvő 
élethazugság iránt is megértéssel viseltetik, hiszen a szöveg elsődleges szándéka 
nem valamiféle lappangó titok leleplezése, hanem az emlékek darabkáinak össze-
szedegetése – ha tetszik: a történetek szilánkjainak óvatos eltávolítása a szinte 
kivétel nélkül valamilyen szomatizált lelki nyavalyába belepusztuló családtagok 
testéből. Mi több, a családtörténettel párhuzamosan kirajzolódik az Egyesült Ál-
lamoknak a náci Németország megszállásával összefonódó, dicstelen hideghábo-
rús története, a Hold és a világűr meghódításáért folytatott verseny, a rakétaőrül-
tek legtisztább idealizmusának, a politika és az üzlet számító világának furcsa 
elegye, melyet a regényben ugyanolyan hideg, ezüstös fénnyel világít be a Hold, 
mint a fiktív Chabon család történetét.

Hogy mennyire hasonló módon működik a posztmodern dilemmákkal szin-
tén szembesülő Foer Minden vilángol című elbeszélése másfél évtizeddel korább-
ról, de irodalomtörténetileg egy generációval későbbről, arról tanúskodik, hogy a 
zsidó etnikai irodalmi hagyomány és a posztmodern, illetve a poszt-posztmodern 
története erős összefonódásokat mutat. Legalábbis ami a szövegek nyelvi, próza-
poétikai megoldásait és azok affektív és kognitív vonatkozásait illeti,34 még akkor 

34 Erről lásd: Alan L. Berger, „Unclaimed Experience: Trauma and Identity in Third Generation 
Writing about the Holocaust”, Schofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 28.3 (2010): 149–158. 
Berger a posztmodernhez és a mágikus realista írásmódhoz fűződő kapcsolatot az egyik lehetőségnek 
tartja a holokausztról író, harmadik generációs túlélő számára, és kiemeli, hogy míg a második gene-
ráció elsősorban személyek közötti pszichológiai kapcsolatokon és teológiai kérdéseken keresztül kö-
zelített a holokauszt történetéhez, addig a harmadik generáció számára – és ez Foer regénye esetében 
is fontos lesz – a tárgyi emlékekkel szembesül, az őket értelmező emlékek hiányában. Uo., 149–150. 
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is, ha a múlthoz és annak rekvizitumaihoz való viszony a két szerző esetében – 
éppen generációs okokból – teljesen eltérő mintázatot követ. Gerd Bayer a holo-
kauszt utáni harmadik generáció filmjeit vizsgáló tanulmányában fontos megfi-
gyeléseket fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy ennek a generációnak a tagjai 
hogyan lépnek túl az úgynevezett posztemlékezet második generációs paradig-
máján. A Marianne Hirsch elképzeléseit tovább gondoló érvelése szerint a harma-
dik generáció filmjei (és érvelését kiterjesztve: irodalmi alkotásai) esetében jól 
megfigyelhető az a tendencia, hogy kevésbé sürgető a holokauszt részleteinek 
folytonosan az emlékezet előterében való tartása, illetve hogy a hangsúly történe-
tileg a múltról egyre inkább a jövő generációi iránt érzett etikai felelősségérzet 
irányába mozdul el. Bayer azt állítja, hogy míg – ahogyan Hirsch is kimutatta – a 
második generáció képviselőinek filmjei egy alapvetően emlékezetpolitikai célo-
kat szolgáló esztétika kimunkálásán fáradoznak, addig a harmadik generációt a 
múlt és a jelen kapcsolata, a múlt lehetséges jelenbéli vonatkozásai és ennek etikai 
vetületei érdeklik, és nem csupán kommentálják a reprezentáció nehézségeiből 
adódó problémákat, de egyben ragaszkodnak a reprezentáció szükségszerűségé-
hez, s ezzel, közvetve vagy közvetlenül, a posztmodern és posztstukturalista tör-
ténetírás problematikájához kapcsolódnak. Jeffrey Skollert idézve Bayer egyene-
sen azt állítja, hogy a harmadik generációs holokausztábrázolások problémája az, 
hogy „a történelemről szóló tudás lehetőségét […] mély etikai dilemmaként vetik 
fel: a szűnni nem akaró problémaként, hogy hogyan nem szabad elárulnunk a 
múltat.”35 Ebből a nézőpontból tekintve Foer regénye sajátos fénytörésben mutat-
kozik meg, amennyiben magának a holokausztnak az ábrázolása egy történeti 
esetlegességen keresztül tör be az elbeszélés világába. Mi több, az elbeszélés jele-
nének középpontjába a bűnös és az ő családjának története kerül annak révén, 
hogy míg a szerző alakja rejtőzködik a holokauszt idejét javarészt megelőző törté-
neti elbeszélése mögött, addig a regény elsődleges narrátora a jelenben közvetle-
nül szól a rejtőzködő szerzőhöz, értékeli szövegének lehetséges esztétikai hatá
sait, beszél a fikció világának alakulástörténetét illető döntéseinek etikai vetületé-
ről, valamint a neki nyújtott szolgáltatásokért kapott anyagi ellenszolgáltatások-
ról. Foer ráadásul nem csupán ebben az egyoldalúan is dialogikus szerkezetben 
szerepelteti fiktív felmenőit, saját családját és rejtőzködő szerzői alteregóját, vala-
mint az elkövetőt és az ő családjának leszármazottait, hanem élesen el is választja 
őket egymástól, méghozzá a holokauszt eseményének a történetbe való beékelő-
dése révén.

A holokauszt mint történeti esemény sem megnevezve, sem cselekményesítve 
nincsen jelen a Minden vilángol lapjain, mindazonáltal úgy jelenik meg, mint ami 
elválasztja az őt időben megelőző, legendás és ekképp hangsúlyosan fiktív csa-

A kérdés kimerítő tárgyalását lásd: Robert Eaglestone, The Holocaust and the Postmodern (Oxford: Ox-
ford University Press, 2004).

35 Gerd Bayer, „After Postmemory: Holocaust Cinema and the Third Generation”, Schofar: An 
Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 28.4 (2010): 116–132, 120.
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ládtörténet múltját és a kereséstörténet jelenét egymástól, miközben jelenléte be-
világít mindent és mindenkit, aki túlélte. A „mutatásnak” ekképp, legyen szó pél-
damutatásról vagy rámutatásról, óriási jelentősége van a szövegben. Az elbeszélő 
nagyapjának zsidóként való megnevezésének elmaradása, az öngyilkosságára 
tett homályos utalás a szövegben, ebben a kontextusban azzal áll összefüggésben, 
ahogy a Minden vilángol másképpen képezi meg a zsidó szó holokauszt előtti és 
utáni lehetséges jelentéseit, méghozzá nem általánosságban, hanem a harmadik 
generáció számára. Behlman és az őt idéző Hunter is arra hívják fel a figyelmet, 
hogy mind Chabon, mind Foer esetében azoknak a holokauszt ábrázolását illető 
szigorú korlátozásoknak a feloldása zajlik, miszerint a történeti tények reprezen-
tációja morálisan elsőbbséget élvez minden más esztétikai módozathoz képest.36 
A Minden vilángol értelmezésének esetében ez a kérdés egyenesen úgy merül fel, 
hogy feloldhatóe a zsidó megjelölés az alól a regényben is szerepeltetett jelenet-
től, mely a holokauszt terhes örökségének kontextusában a megnevezést a halálos 
fenyegetéssel teszi egyenlővé. Ahogyan Eaglestone a holokauszt és a posztmo-
dern kapcsolatát tárgyaló könyvében Foer regénye kapcsán fogalmaz:

[…] pontosan az a követelés vezetett a nagyapa bűnéhez, hogy „mondja 
meg az igazat” azzal kapcsolatban „ki a zsidó”. Úgy tűnik, az igazságnak nem 
csupán faktuális értelme van, és a megközelítésnek inkább ahhoz van köze, 
hogy „ki kicsoda”, és hogy „hogyan is állnak a dolgok”. Az igazság, úgy tűnik, 
egyben azt is jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, mennyire bonyolult és 
összefüggő egymással az azonosulás, az etika és a történelem.37

A Minden vilángol csattanós választ ad a harmadik generáció szemszögéből 
erre a kérdésre.

Az etnikai identitásnak ez a posztmodern elbeszélői paradigmát a történeti 
elbeszélés helyében átgondoló újraírása jellegzetesen posztposztmodern gesz-
tus, mely – legalábbis részben – szakít az etnikai kánon politikai reprezentáció- 
alapú ábrázolási elvével, és az etnikaikulturális tapasztalat elgondolását a jövő 
irányába terjeszti ki, elismerve ugyan a történeti trauma meghatározó mivoltát, 
de – részben éppen történeti hozzáférhetetlensége okán – tagadva annak kizáró-
lagosságát az identitás meghatározásában. Vagyis a posztposztmodern írásmód 
– hasonlóan a posztmodernhez – nem csupán az identitáspolitikai konstrukciók 
mentén szegregált kortárs amerikai irodalom középosztálybeli, fehér, heterosze-
xuális férfiirodalom kitüremkedése csupán, de – mint azt Doyle esszéje is tanúsít-
ja – hatását érezteti az etnikai hátterű, az etnikai identitás kérdéseivel foglalkozó 

36 Lee Behlman, „The Escapist: Fantasy, Folklore, and the Pleasures of the Comic Book in Recent 
Jewish American Holocaust Fiction”, Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 22.3 (2004): 
56–71. Idézi: Anne Hunter, „Tales from Over There: The Uses and Meanings of FairyTales in Contem-
porary Holocaust Narratives”, Modernism/modernity 20.1 (January 2013): 59–75, 68.

37 Eaglestone, The Holocaust and the Postmodern, 131.
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szerzők esetében is. Ahogyan ennek a pendantja is igaz: akad olyan etnikai szerző, 
aki a posztmodern írásmód segítségével nem csupán hatásosan tünteti el saját 
etnikai identitását, de sikeresen hódol be annak a tömegkulturális működésmód-
nak, melynek kritikájaként az amerikai posztmodern próza annak idején létre-
hozta a saját beszédmódját.

Ilyen szöveg Stephen Graham Jones Demon Theory38 című 2006os regénye, 
melynek borítójára a kiadó a Dallas Morning News méltató kritikájából választott 
ajánló sorokat: „hasonlatos ahhoz az élményhez, mint ha az ember Wes Craven 
horrorrendező Sikolytrilógiáját nézné, miközben David Foster azt suttogja a fülé-
be… zseniális.” A borítón szereplő, némileg bombasztikus kritikai megfogalma-
zás találónak hat: ahogyan Wallace Végtelen tréfája, úgy a Demon Theory is embert 
próbáló olvasmány. A három és félszáz oldalas kéziratot majd négyszáz végjegy-
zet egészíti ki, melyek sokszor maguk is további jegyzetek főszövegei, és a szerző 
a szokásos köszönetnyilvánításokon és mottókon kívül még egy utószót is bigy-
gyeszt a végére. A para és intertextusok által borított főszöveg maga is afféle pa-
ratextus, hiszen – ahogy az összességében regénynek nevezett szöveg egyik para-
textusa állítja – nem másról van szó, mint

Az ördög benned lakozik című játékfilm regényváltozatá[ról], ami a D címet 
viselő, Dr. Neidernek az Owl Creek Elmegyógyintézetben végzett munkája 
során készített interjúk alkalmával rögzített, eredetileg a P/Q magazinban El-
beszélés, média és allokúció: a műfaj mint mnemotechnikai eszköz címmel megjelent 
esettanulmány jegyzetei által inspirált, nem hivatalos bestsellerből készült.39

A regényváltozat szövege ekképp egy (már-már technikai) forgatókönyv nyel-
vi formáját ölti magára, mely nem csak az ott bevett technikai utasításokat és rö-
vidítéseiket használja, de hangsúlyosan törekszik a nézőpont, a képkivágás és a 
vizuális és auditív szekvencia pontos leírására, valamint a szöveges és képi utalá-
sok rögzítésére. A végjegyzetek (és az azokhoz fűzött jegyzetek) is javarészt ezt a 
célt szolgálják: hogy az olvasó, már ha egyáltalán veszi magának a fáradságot, 
hogy a főszöveg/a történet/az olvasási folyamat linearitását megszakítva kövesse 
őket, pontos és potenciálisan fontos információkra leljen, melyek hozzátesznek 
valamit ahhoz a vizuális és auditív emlékezeti és képzeleti működéshez, melyet a 
főszöveg már csak a formája révén is hangsúlyosan megkíván.

Azonban a végjegyzetek inkább úgy működnek, ahogyan azt az utószóban 
Jones – Noël Cowardre hivatkozva – állítja: „mintha le kellene jönni az emeleti 
szobából ajtót nyitni szeretkezés közben.”40 Vagyis megszakítják az olvasás folya-
mata által felkínált immerzív élményt, és – mint a horrorfilmek esetében a techni-
kai megvalósításra fordított nézői figyelem – kizökkentik az olvasót és oldják az 

38 Stephen Graham Jones, Demon Theory (San Francisco: Macadam/Cage Publishing, Inc., 2006).
39 Jones, Demon Theory, o. n.
40 Uo., 435.
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olvasás keltette pszichológiai hatást. A Demon Theory olvasóját a szöveg többszö-
rösen is elidegenítené: először a főszöveg forgatókönyvjellege révén, majd az azt 
megtörő végjegyzetek (és jegyzeteik) által. Ezt a hatást tovább erősíti a három, 
egymás variánsaiként értelmezhető történet redundanciája (a családon belüli erő-
szak fantazmagórikus kivetüléseiről van szó). Mindezek együttesen olyan kogni-
tív terhelést rónak az olvasóra, hogy amennyiben nincs birtokában a szöveg által 
mozgatott (javarészt) amerikai tömegkulturális utalások jelentős hányadának, 
akkor könnyen előfordulhat, hogy a korabeli kritika által szenzációsnak kikiáltott 
szöveget egyszerűen leteszi. Legalábbis az az olvasó, aki – részben a szöveg tö-
megkulturális beágyazottságából következően – narratív és emocionális elvárá-
sokkal áll neki a Demon Theorynak. Jones regénye azonban nem csak egyszerűen 
túlzásba viszi a posztmodern nyelvi reflexiót, amennyiben a maga játékos módján 
rámutat a tömegkulturális mozgóképi elbeszélés komplexitására, hanem repro-
dukálja azt, hiszen egyrészt a főszöveg is olvasható önállóan, a végjegyzetek nél-
kül – a posztmodern szöveg elidegenítő hatása nélkül, vagy annak ellenére. Aho-
gyan a regény egyik szereplője a családi trauma középpontjában álló fiú kapcsán 
megjegyzi: az én élettörténete maga is működhet a tömegkultúra által technikai-
lag meghatározott forma paradigmájában.41 Ekképp a családon belüli erőszak 
egyik lehetséges paradigmája az alacsony költségvetésű horrorfilm.

A regény a történet egy másik pontján ezt a párhuzamot élettörténet és vizuá-
lis narratíva között tovább bővíti.42 A vizuális kódban való jártasság a mentális 
zavarral kerül összefüggésbe: e helyütt a videoliteracy kifejezést akár videófan-
tasztaként is fordíthatjuk. A szöveg így a családon belüli erőszak jelentette trauma 
által meghatározott élettörténetet, a vizuális narratívát és a mentális zavarokat 
egymáshoz kapcsoló elbeszélésben való immerziót igyekszik megszakítani, ami 
összecseng azzal, ahogyan Wallace fogja fel a poszt-posztmodern irodalmi elbe-
szélés célkitűzéseit. Ám amíg Wallace esetében az elbeszélés és az érzéki, testi 
benyomások rögzítése mindig az elbeszélés szereplői és narrátorai nézőpontjából 
történik, és a megfigyelés befelé, az egyénített szereplők testébe és tudatába vezet, 
addig Jones szövegében az intradiegetikus nézőpontok leírását precízen elvégző 
narrátori pozíció – a hagyományos játékfilmes konvenciók szerint a kamerához 
hasonlatosan – végig kívül marad a szereplőkön, tartja ironikus távolságát. Ami 
együtt jár azzal, hogy az eredeti traumát sem sikerül a szövegnek rekonstruálnia. 
Sem a történtek okára, sem pedig az ismétlődések miértjére nem ad választ a szö-
veg, mely így a folytatásos horrorfilmek logikáját imitálja – mint láthattuk – mind 
mikro-, mind makroszerkezetében.

Ekképp a regény sikere éppen abban rejlik, hogy nem regényes eszközökkel 
szimulálja egy másik médium narratív kliséit, s ugyan tüntet szövegszerűségével 
és reflexív mivoltával, ez a szövegszerűség alárendelődik a játékfilmes elbeszélés-

41 Uo., 319.
42 Uo., 352.
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mód konvencióinak. A Demon Theory paratextusainak esetében sem beszélhetünk 
intertextualitásról, hiszen a hivatkozott szövegek vizuálisak, s a terminus alapje-
lentése szerinti intermedialitás sem éppen megfelelő kifejezés, hiszen nem egé-
szen különböző médiumok közötti hivatkozásokról van szó, hanem egy filmes 
szöveg hivatkozik más filmes szövegekre. Ahogy a regénnyel foglalkozó kevés 
tanulmány egyike – mely talán nem meglepő módon maga is teljes egészében 
lábjegyzetekként íródott – megjegyzi: a főszöveg és a lábjegyzetek szinte tökéletes 
illeszkedését és interakcióját csak az indiánra, mint a horrorfilmek állandó, kísér-
teties alakjára tett utalások mozdítják ki a helyükből. Ezek az utalások nem az – 
általában halott és a koloniális múlttal kísértő – indiánokra utalnak, hanem arra, 
hogy hogyan képződik meg éppen a műfaj logikája szerint az amerikai őslakosok 
alakja a tömegkulturális termelés keretei között.43 Ahogyan Lalonde fogalmaz: a 
Demon Theory sorai között „komolyan, játékosan artikulálódnak jelek, konven
ciók, műfajok. A lábjegyzetek kritikus módon kiemelkednek a sorok alól, hogy a 
rasszhoz és a rasszizmushoz kötődő jelek és szövegek anyagára mutassanak rá.”44 
Azonban egyrészt végjegyzetekről van szó, ami az olvasás szempontjából egyál-
talán nem mindegy, másrészt Lalonde azt ünnepli, hogy Jones, aki maga is in
dián, hogyan is emlékezteti közönségét arra, hogy az amerikai őslakosok irodal-
mát nem témák vagy műfajok határozzák meg.45 Olyan végkövetkeztetés ez, mely 
végképp ellentmond a szöveg logikájának, mely nem csupán, hogy nem határoz-
za meg önmagát etnikai irodalomként, hiszen szemben az etnikai irodalmak rep-
rezentációs logikájával, nem számol be semmiféle etnikai tapasztalatról, de hang-
súlyosan a posztmodern próza írásmódját imitálva lép ki az intézményesült iro-
dalmi konvenciók rendszeréből. Éppen annak a rivális médiumnak a logikáját 
követve, mely Wallace és mások szerint sikeresen sajátította ki a maga ideológiai 
céljaira a posztmodern próza beszédmódját. Ha tetszik, a Demon Theory ekképp 
értelmezhető a posztmodern próza fegyverletételeként az őt legyőző amerikai vi-
zuális kultúra előtt. A démonelmélet posztmodern mutatványként még az elmé-
let démonát is életre kelti, s sikeresen dekonstruálja az irodalmi siker fogalmát a 
posztmodern próza bukásaként.

Mint láthattuk, a kortárs amerikai posztmodern és posztposztmodern próza 
változatos képet mutat. Éppúgy beszámolhatunk a posztmodern beszédmód 
továbbéléséről, érvényes használatáról és a posztposztmodern irányába tett el-
mozdulásáról (Pynchon), mint a posztmodern kudarcáról (Jones). Továbbá a 
posztposztmodern törekvések különböző elköteleződéséről is – az újsütetű 
 realizmus kibontása (Franzen és Eggers) –, illetve a posztmodern irónián való 
túljutás révén az önkifejezés autentikus beszédmódjára való rátalálás kísérleté-
ről (Wallace). Végül pedig a historiográfiai metafikció kívülről (Vollmann) és 

43 Chris Lalonde, „Slippery When Wet: Music, Footnotes, and Film in Stephen Graham Jones’s 
Demon Theory”, Studies in American Indian Literatures 27.3 (Fall 2015): 34–51, 48–50.

44 Uo., 49.
45 Uo., 50.
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belülről (Chabon és Foer) történő lebontásáról, melyek egyként a kortárs ameri-
kai identitásmintázatok elkötelezett átgondolásaként értelmezhetők. A Helikon 
ezen száma ekként arra vállalkozik, hogy bemutassa, hogyan jelentkeznek ha-
sonló, vagy ettől gyökeresen eltérő prózai törekvések a különböző nemzeti iro-
dalmak kontextusában; hogy fogalmat alkothassunk arról, hol mi jön – az ame-
rikai mintára – a késő kapitalizmus logikájaként értett posztmodernre adott 
irodalmi válasz (Amerikában: a posztmodern próza) után? Így számunk olvasói 
a bevezető után két tanulmányt olvashatnak a kortárs amerikai posztmodern és 
posztposztmodern próza helyzetéről, majd szemléket a francia, az orosz, az 
olasz és a magyar kortárs irodalom posztmodern utáni helyzetéről, melyekből 
talán kiderülhet: a nemzeti irodalmak a globalizációs (amerikanizáló) hatások 
ellenére is javarészt megőrizték autonómiájuk jó részét a nemzeti (nyelvi) para-
digmákon belül.
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