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Felszinesség, ismétlés, intertextualitás 
A kortárs amerikai próza olvasása - tézisek 

Az észak-amerikai próza utóbbi évtizedeinek története nem ritkán a 
realizmus és a realitás-effektusokon alapuló narratívák visszatéréseként, sőt -
a posztmodern önreferenciális, elméleti érdeklődésű (és gyakran elméleti 
ihletésű) metafikciója fölötti realista fordulat - győzelmeként jelenik meg az 
összefoglaló irodalomtörténeti munkákban (Ruland, 356-357, Hilfer, 11-12, 
163); ez a folyamat azonban nem hirtelen váltás, és nem is kizárólag az 
ezredforduló jelensége. Az irodalmat történetként láttató narratívák szerint az 
1920-as 30-as évek naturalista regényirodalma szimbolikus modernista 
realizmusban folytatódik a negyvenes évektől (Hassan, 24), az amerikai 
naturalista próza pedig a pszichológiailag, politikailag tönkrement alakok sorsát 
hol a társadalmi egyenlőtlenségek elleni lázadásba, hol nihilizmusba viszi, 
leggyakrabban determinista elvek alapján. Bár hiba lenne a háború utáni 
periódust egységes irodalmi korszaknak tekinteni, a háborút követő években 
mintha felerősödni látszanának a kultúra kollektív tendenciái. Ahogy azonban a 
szerzők érdeklődése a politikai szerepvállalás lehetőségei felől egyre inkább a 
személyes kapcsolatok mint megoldások felé fordul - jóllehet e kapcsolatok 
keresése a szövegek cselekménye szintjén nem egyszer nyilvánvaló 
sikertelenségre kárhoztatott kísérlet, amely magányt eredményez - , a 40-es 
évek végének regényeiben a realista témaválasztás mellett a legfontosabb 
jelentésszint az interperszonális viszonyokat láttató szubtextuális szimbolika 
lesz, és ez az úgynevezett modernista realizmus az 1950-es 60-as évek 
domináns megszólalásmódjává válik (Hilfer, 1; 10-11). Bár ennek az 
átmenetnek, vagy még inkább paradigmaváltásnak a részletei kérdésesek, 
védhető elméleti álláspontnak tűnik az, amely szerint e realizmussal szemben 
mintegy ellenhatásként jelentkezik az irodalmi posztmodern első hulláma a 
hatvanas évek közepén. 

Az ezredfordulóról visszatekintve úgy tűnik, a metafikció irodalmának és 
a róla szóló kritikai beszédnek a legfőbb hozadéka, hogy újabb irányból mutatta 
meg: a szöveg és az értelmezés feladata a struktúra vizsgálata - úgy a 
vizsgálat tárgyáé, ahogy saját magáé. Igy, bár a 70-es évek szociológiai, 
pszichológiai, filozófiai és technológiai eredményei együttesen gazdagítják a 
korabeli szerzők írói világát, és lehetőséget kínálnak új, kísérleti 
kifejezésmódokra (Hassan, 5-6), a kísérletezés elsősorban formai irányt vesz, 
és a jelentés keresésének központi eleme a szöveg struktúrájának felderítése 
lesz, mivel a szöveg jelentése a szimbolizácó eszközeinek felmutatásával, a 
megértésben, a (szöveg)működés folyamatában bontakozik ki. Meglepő módon 
talán mégis éppen ez a belátás óvja meg az avantgárd hagyományok, 
előzmények megújítására leginkább képes irányzatot és kifejezésmódot attól, 
hogy miután mint a regény halálát, megszűnését bejelentő kísérlet először 
megnyilatkozott, pusztán egy paranoid, szolipszista és nem túl termékeny 
irányzatként teljesedjen ki olyan technikai eszköztárral, mint a tradicionális 
narratív formák, a nyelvi transzparenciába vetett hit elvetése és ebből 
következően a morális állásfoglalás imperatívuszának elutasítása, az 
intertextualitás, a nézőpontok váltakoztatása, az elidegenítés technikáinak 
tudatos igenlése. Miközben ugyanis a metafikció irói és kritikusai, beszélői és 



értelmezői (és éppen az irányzat diszkurzív határhelyzet jellegéből adódóan 
ezek a funkciók összejátszanak, sőt a szövegek terében leggyakrabban együtt 
vannak jelen) azt tapasztalják, hogy a társadalom, a technika, a politika olyan 
terepei az életnek, amelyek adekvát megjelenítése nem lehet az irodalom 
feladata, (nem kis részben a posztstrukturalista irodalomelméletek és kritikai 
gyakorlat hatására) kiderül, hogy nagy a hasonlóság a fikció, a fikcionális 
jelentésalkotás és a társadalmi gyakorlatok, az ideológiák, a narrativa és a 
történelem, az emlékezés és az elbeszélés működése között. Ami tehát 
eredetileg egy gondolati folyamatból következő befelé irányuló érdeklődés és 
mozgás volt, az váratlanul, de logikusan a legkülönbözőbb jelenségek 
leírásában kaphatott szerepet, legalábbis így tűnhetett ez Donald Barthelme, 
John Barth, William Gass, vagy még inkább a posztmodern irodalom második 
nemzedékének tagjai, köztük Raymond Federman, Ronald Sukenick és Gilbert 
Sorrentino számára. 

A barokkos szövegalkotás, az allegorikus cselekmény, az olvasót 
elbizonytalanító narratív játékosság és kísérletezés, a mindent átjáró irónia és a 
(beszélő szubjektum stabilitásába vetett bizalmat az énoncé és az énonciation 
ellentétében közvetve is folyamatosan tudatosító) metanyelv azonban sok 
szempontból csak újabb problémákat termelt, és egyáltalában nem talált 
megnyugtató válaszokat olyan égető kérdésekre, mint a posztmodern 
"valóság(tapasztalat)" végletes felszínességének nyelvi jelölhetősége, a 
szubjektum dezintegrációjának textuális következményei vagy a technológia és 
a pop helye a posztindusztriális kapitalizmus kulturális környezetében - és a 
szövegben. Bár a posztmodem metafikciós prózairodalom és az ennek helyet, 
kontextust adó posztstrukturalista kritikai beszédmódok érvényes kérdésekkel 
rendelkeztek a dolgok felmutathatóságát illetően, az önreflexió retorikai 
alakzatai (öndekonstrukciós mozgásukban) megakadályozták ezek további 
kibontását. A metafikció vagy tágabban a literature of exhaustion így néha 
impliciten, prozódiájában és retorikájában, máskor szinte kiáltványszerűen 
gyakran nemcsak a választ tagadta meg ezekre a kérdésekre, hanem a 
vizsgálatuktól is elzárkózott, és olyan, bizonyos szempontból szolipszista, 
pragmatflcailag azonban totalizáló beszédmódot alkalmazott, amely 
szükségtelenné is tette a válaszadást. Egyebek mellett ezek a disszertációban 
részletesebb kifejtésre kerülő okok vezettek oda, hogy a posztmodern 
metafikciós irodalmával, kísérletező alkotásaival párhuzamosan a 70-es 
években egyre inkább teret nyernek azok a narratív szövegek, amelyeket a 
kritikai diszkurzus hol a posztmodern egyértelmű és gyakran tudatos 
meghaladásaként, hol pusztán annak egy újabb aspektusaként a 
legváltozatosabb nevekkel illet, de lényegében realista váltásként, a realizmus 
valamiféle visszatéréseként üdvözöl vagy kárhoztat a kortárs észak-amerikai 
próza történetében (vő. pl. Ruland, 356, Abádi Nagy, 1994: 224; 271; 342). A 
hatvanas évek kísérletező, metafikciós és politikailag is új beszédmódokat hozó 
korszakát követően az ezek által megválaszolatlanul hagyott kérdések és ki 
nem fejtett problémák sok író számára logikusan vezettek egyfajta új-
realizmushoz, Raymond Federman szavaival "realista megújuláshoz" (Abádi 
Nagy, 1994: 270), amely - jelenleg úgy tűnik -, a metafikciónál sikeresebb az 
ezredvég posztmodern valóságának megértésében (vö. Bradbury, 264). 
A posztmodern és a realizmus(ok) kapcsolatának megítélésében véleményem 
szerint a leginkább érdekes momentum az, hogy szemben oly sok irodalmi 
korszakváltással, a realizmus ekképpen leírható "visszatérését" nem jelzi előre 
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(nem magyarázza utólag), sem nem indokolja a megélt valóság olyan radikális 
változása (legalábbis az ezt megszólaltató és létrehozó történeti narrativák 
tanúsága szerint), amely az Írókat, olvasókat új kifejezésmód, olvasási technika 
irányába indította volna (vö. Bradbury, 264). Ennek két oka van. Az egyik az, 
hogy a posztmodem kondíció érthetővé tette, a valóság változása elméletileg 
egyáltalán nem más, mint maga az új olvasási mód és ennyiben a diszkurzus 
rendje. A másik, hogy az irodalmi új-realizmus időben nem különül el a 
posztmodern próza korszakától, hiszen miképp a realizmus retorikai alakzatai 
és általában a realista próza sohasem tűntek el teljesen a tárgyalt időszak 
narratív korpuszából, sőt, már korábban szinte egyeduralkodók lettek egyes 
társművészetekben, elsősorban a hollywoodi filmben (vö. Baudrillard, 45-46), 
úgy a posztmodern prózairodalom végéről sem beszélhetünk egyelőre; 
ráadásul az új-realizmus legjobban körvonalazható irányzatának, a 
minimaiizmusnak is nem egy szövege mutatja a posztmodern önreferenciális 
irodalmának jellegzetességeit. A két világlátás és technika szétválasztása 
egyebek mellett ezért is okoz figyelemre méltó elméleti problémát és komoly 
gyakorlati nehézséget. 

Fontos rámutatni, hogy akárcsak a posztmodernnek általában, a 
posztmodern prózairodalomnak is számos, témám szempontjából 
megkerülhetetlen, ha a gyakorlatban nem is mindig (és egyaránt jól) 
használható definíciója született az elmúlt évek kritikai, irodalomtörténeti 
diszkurzusaiban. A jelen kulturális kontextusának történeti és kritikai 
terminusokkal való leírásához persze elengedhetetlen a posztmodem imdalom 
fogalmának körüljárása annál is inkább, mivel kutatásom egyik célja a 
realizmus, a valóság-effektus fogalmainak értelmezése, játékba hozása a 
legújabb (posztmodern) amerikai próza horizontjában. Az adott vizsgálat 
keretein belül hitelesen és kimerítően kívánom leírni a releváns 
irodalomtörténeti és retorikai fogalmak rendszerében a vizsgálat tárgyát képező 
kortárs amerikai szövegek stilisztikai jellegzetességeit, központi jelhasználati 
stratégiáit. Ennek célja, hogy bemutathassam, az itt vizsgált szövegek 
megértését nem jellemzi az allegorikus jelentésszint megképz(őd)ése, vagy ha 
mégis, az némiképpen a szöveg egyéb retorikai, narratológiai sajátosságainak 
ellenében történik. Sokkal inkább jellemző viszont a megértés alakzatainak 
metonimikus strukturáltsága, aminek alapja az általam ismétlésként definiált 
intertextualitás (vö. Frow, 45) központi szerepe e szövegek szerkezetében és 
megértésében. 

Dolgozatom szándékaim szerint tömören, elméleti állításait, 
tételmondatait a vizsgált korpusz szövegeinek elemzésére alapozva fejti ki 
mondanivalóját. Szerkezete egy olyan ívet követ, melynek végpontja a vizsgált 
próza intertextualitásának alakzatait katalogizáló példatár. Mint minden 
osztályozás és katalógus, ez a lista is látványos, ugyanakkor szükségszerűen 
leegyszerűsítő képlettel írja le az adott jelenséget, és további problémákat 
termel. Célom hangsúlyozottan nem a megemlített alakzatok retorikai 
vizsgálata. Bár ez a kérdés - jogosan - a kortárs értelmezés-elméletek 
homlokterébe került, dolgozatom, noha retorikai vizsgálatra is vállalkozik, nem 
tesz fel retorika-elméleti kérdéseket. Sokkal inkább azt kívánom megmutatni, 
hogy melyek azok az alakzatok, amelyeken keresztül a posztmodern új-realista 
prózában megmutatkozik az intertextualitás, és amelyek mintegy trópusai az 
ismétlésnek és az ismétlődésnek. E retorikai alakzatok a felszínesség terepei, 
és a posztmodern kultúra jeleinek kettős kódoltságát biztosítják azáltal, hogy 
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lehetővé teszik a pontos jelölést és megértést, amely természetesen csak a 
szimuláció illúziójának tökéletes működését jelenti, mégis, maga interpretációs 
folyamat, és ezzel együtt a szubjektum identitásának folyamatos de- és 
rekonstrukciója is. Igyekszem meggyőzően bizonyítani, hogy a minimaiizmussal 
kapcsolatban gyakran emlegetett metonimikusság az új-realista próza vizsgált 
szövegeinek esetében nem a metaforák illetve más alakzatok hiányának és a 
metonímiák túlsúlyának eredménye, hanem annak a strukturális 
meghatározottságnak, amely a narráció sajátosságain keresztül mintegy 
meggátolja az allegorikus jelentésszintek kibontását, azaz a metonimikus 
szerkezetű ismétlés szövegszervező elvként való működésének. E szövegek 
értelmezési lehetőségei között természetesen a metaforikus, allegorikus 
interpretáció is szerepel, ezek a kísérletek azonban általában nem 
eredményeznek olyan összefüggő jelentésszinteket, amelyeket a szöveg 
olvasásának egyéb tapasztalatai is támogatnának vagy igazolnának. A 
metonimikusság alapja tehát nem a metaforák hiánya a szövegben (bár 
természetesen erre is van példa), hanem az intertextualitásnak helyet adó 
ismétlődés-struktúrák érintkezésen alapuló szerkezete. Ennek igazolására az 
ismétlés struktúráját érintő elméleti megfontolásoknak és a szövegek 
legjellegzetesebb retorikai alakzatainak katalógusa szolgál. Bár dolgozatom ezt 
a témát nem részletezi, az értelmezési kísérletek és a témában végzett kutatás 
eredményei arra engednek következtetni, hogy a posztmodern metafikció és a 
"realista megújulás" irodalmának kapcsolatát illetve különbségét esetleg sikerrel 
lehet leírni a metaforikus / metonimikus jelentésképzés és szövegstruktúra 
különbségeivel. 

Az elemzés tárgyai a kritikai diszkurzus által változatos fogalmakkal 
illetett, de általában új-realistának tekinthető, e tanulmányban retorikai 
megfontolások alapján legtöbbször hiperrealistának nevezett eszköztárral 
rendelkező posztmodem prózai alkotások, amelyek között több minimalista mű 
is van. Ezeknek a szövegeknek az együttes, esetenként komparatív vizsgálatát 
két okból érzem indokoltnak és szükségesnek. Egyrészt, mivel ismereteim 
szerint az amerikai próza történetében ezek az első olyan szövegek, amelyek 
(bár retorikai eszköztáruk realizmusa csak annyira újszerű, amennyire 
hagyományos) tudatosan és nem az elidegenedés láttatásának vagy az irónia 
céljával (bár nem egyszer önironikusan) a jelhasználat biztos referenciáját, a 
megértés és az értelmezés zálogát a populáris kultúra és a technológia 
termékeiben, a médiumok által közvetített jel-értékekben, adják meg. A kritikai 
diszkurzusokban gyakran ellentmondásosan értékelt, de értelmezésemben a 
tárgyalt korpusz központi retorikai sajátosságának mutatkozó felszínesség, és 
az ezzel szorosan összefüggő, a minimalista próza meghatározó jegyei között 
is számon tartott kényszeres figyelem a részletek iránt és a mellékes 
információk halmozása így a pontosság tudatosan választott biztosítéka lesz. 
Mint azt látni fogjuk, ennek a szövegek olvasásában megkerülhetetlen, 
struktúraalkotó szerepe van, és ez a jelenség szorosan összefügg a "realista 
megújulás" szövegeinek metonimikusságával. Másrészt ezek a szövegek 
jelenleg meglehetősen jól behatárolható olvasói és értelmezői közönséggel 
rendelkeznek, amelyek elkülönítésére hasonló jellegzetességeik szolgáltatnak 
alapot. Közülük a legfontosabb egyfajta konzum-identitás, generációs 
meghatározottság, ami azonban csak közvetett tényezőként jelentkezik az 
azonos kulturális háttértudáson, és az ezt konstituáló és közvetítő 
nyelvhasználaton keresztül. 
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Mint azt értelmezésemmel megpróbálom kimutatni, idézetekkel, 
példákkal alátámasztani és a vizsgálat keretein belül következetesen 
bizonyítani, a kulturális háttértudás megléte és játékba hozása ezen szövegek 
olvasásakor nem csupán a világszerű interpretációnak vagy a források 
felkutatásában érdekelt enciklopédikus olvasatnak kritériuma. Noha az 
elemzésre kerülő szövegek említett technikája látszólag a referenciális olvasási 
stratégiáknak kedvez, ez a kéznél levő és a jelentés megragadásában látszólag 
hatékony interpretációs technika nem tud számot adni a szövegek olvasásának 
meghatározó esztétikai tapasztalatairól, és ha az erre alapozó kritika 
megérzései megszólalása kontextusában helytálló is, argumentációja gyakran 
ellentmondásos, következetlen. A téma legújabb (de az idevágó értekezések 
nagy száma miatt kényszerűen szelektált) szakirodalmát felhasználva 
rámutatok, hogy az e prózai alkotások szövegszerű értelmezésének 
kontextusát alkotó ismeretanyag legnagyobb részben és a legtöbb esetben a 
médiumok által közvetített kultúrát, illetve annak szövegszerűen strukturált 
termékeit jelenti (Baudrillard, 80), mivel ez az a publikus szféra, diszkurzív tér, 
amelyen belül az egymástól igen jelentősen eltérő szubkultúrák mint egymással 
legtöbbször inkompatibilis diszkurzusok a nyelv történésében hangot kapnak és 
részt vesznek. Ennek belátásához és értelmezéséhez a kultúraelméletek 
fogalomtárát és diszkurzusát hívom segítségül; e kontextus felidézésével célom 
a hiperrealista retorikával dolgozó új-realista posztmodern szövegek 
olvasásának és értelmezésének olyan nyelvet kölcsönözni, mely képes a 
posztindusztriális kapitalizmus kulturális kontextusában leginkább 
figyelemreméltó jelentésszintek, érdekes strukturális meghatározottságok és az 
ezeket közvetítő retorikai formációk felmutatására úgy, hogy közben 
párbeszédképes marad a tételezett olvasó valóságtapasztalatának 
retorikájával. 

Tanulmányom fő kérdése, hogy melyek az elemzett szövegek 
retorikájának fő jellemzői, íntertextualitásának formai jellegzetességei, mi az 
ilyen kapcsolatok szerepe a szövegek jelöiőmozgásában, és melyek azok a 
szabályok, amelyek az ilyen utalások dekódolását lehetővé teszik az 
interpretációs folyamatokban. Ennek minél pontosabb megértéséhez az alább 
felsorolt szövegek közül néhányat részletesebben is elemzek. Nem állítom 
azonban, hogy a vizsgálat tárgyát alkotó új-realista szövegek azonosak 
lennének a kortárs (posztmodem vagy azt meghaladó) amerikai próza 
reprezentatív alkotásaival (így, bár közülük többet minimalistának tekintenek, 
dolgozatom tárgya nem az amerikai minimaiizmus bemutatása), és azt sem 
kívánom kimutatni, hogy az intertextualitásként, illetve elméleti megfontolások 
alapján ismétlésként és nem referenciális utalásként meghatározott 
hiperrealista retorika alapvető elemei, szerkezeti sajátosságai kizárólag az 
ezredforduló idézett szövegeit jellemeznék. Ezt annál is inkább fontosnak tűnik 
előrebocsátani, mivel e retorikai jellegzetességeket értelmezésemben az 
olvasás produktumainak tekintem, és nem kötöm a szöveg stílusához, 
világlátásához, még akkor sem, ha (bizonyos szempontból talán 
következetlenül) hiperrealista technikáról, máskor tágabb értelemben új-realista 
posztmodern prózáról beszélek. A különbséget talán valahol a retorika és a 
látásmód határán lehetne lokalizálni, ha volna határvonal vagy különbség e 
kettő között. A jelen dolgozatban egy részkérdéssel kívánok behatóan 
foglalkozni, így a példaanyag sem fogja át szükségszerűen az utóbbi évek 
amerikai regényirodalmának horizontját, és nem is törekszem a domináns 
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kritikai diszkurzusokban általában kanonikusnak tekintett szövegek 
katalogizálására. Jóllehet bizonyos művek jelentősége a szinkron értelmezői 
horizontokban vitathatatlan, kanonizációjuk megkezdődött, az elmúlt pár évtized 
prózája olyan összetett képet mutat, hogy jelenleg aligha látható, melyek 
lesznek a posztmodernt meghaladni kívánó irányzatok közül a 
legéletképesebbek, legproduktívabbak, szövegeik közül a legérdekesebbek. 

A vizsgálat tárgyául választott korpusz a realizmus eszköztárának 
bizonyos elemeit jellegzetes és történetileg is karakterisztikus cél érdekében, a 
gyorsaság, a pontosság és a textuális ökonómia egymás ellen ható igényeinek 
kielégítésének céljából alkalmazó új-realista posztmodern próza, az "X 
generáció" kultikus szövegei: elsősorban Douglas Coupland és Bret Easton 
Ellis, kisebb mértékben Jay Mclnerney illetve néhány más szerző munkái. A 
tanulmány érvelését, a gondolatmenet kifejtését elsősorban a Generation X és 
a Glamorama részletesebb, néhol összehasonlító elemzésére, retorikai 
eszköztárának leírására alapozom úgy, hogy közben többször utalok az előbb 
felsorolt szövegek megfelelő helyeire, ha ez az interpretációs folyamatot 
informálni tudja. Ez a technika sok alkotást talán indokolatlanul szorít háttérbe, 
egyrészt azonban módszertanilag biztosítja számomra a vizsgálat tárgyát 
képező probléma részletes és reményeim szerint árnyalt képének a 
megrajzolását; egy olyan képét, amellyel az átfogó, összefoglaló jellegű 
munkák, monografikus igényű értekezések természetüknél fogva nem 
rendelkezhetnek. Másrészt lehetőséget ad arra, hogy tágabb kontextusban 
értelmezhessem a szövegeket, megnyitva a "brat pack regényirodalom", a 
minimaiizmus, a "Lifestyle Fiction" és az "életmódrealizmus" amúgy nem 
különösebben szigorúan vagy teoretikusan megalapozottan kijelölt határait a 
minimaiizmus és más új-realistának tekinthető kortárs prózafajták felé - illetve 
általában is érvényes megállapításokat tehessek a 80-as, 90-es évek egy 
jelentős írói csoportjának szövegeiről, az "X generáció" prózájáról. 

A dolgozat azonban nem csupán azt kívánja bemutatni és a maga 
elméleti illetve logikai keretein belül következetesen bizonyítani, hogy a prózai 
alkotások referencíálisnak tekintett utalásai intertextuális kapcsolatokként is 
értelmezhetőek, hiszen ez a tétel az intertextualitás kristevai fogalmából és a 
transztextualitás elméletének genette-i részletezéséből lényegében levezethető, 
és ha mégis indoklásra szorul, az nem az állítás hitelét gyengíti, csupán jelzi e 
kérdéskör fogalmi komplexitását. Éppen ezért, amellett, hogy a dolgozat 
különböző helyein más és más szempontból is jelentős teret szánok az 
alaptézis kifejtésének és indoklásának, különböző szempontú 
megfogalmazásának, a kutatás fő célja felvetni egy olyan narratológiai vizsgálat 
lehetőségét, amely következetesen magáévá teszi az intertextuális kapcsolatok 
ilyen definícióját, és a tárgyát ezen elméleti kereten belülről kívánja értelmezni. 
Ennek érdekében fordítok nagyobb figyelmet Coupland említett regénye, Ellis 
Glamoramaia és a The Informers egy reprezentatív részének elemzésére; 
célom nem elsősorban az elmélet illusztrálása szépirodalmi szövegekkel, 
hanem egy interpretációs lehetőség elméleti alapjainak kidolgozása és 
gyakorlati hasznának szemléltetése. Az elméleti háttér, módszer ilyen kijelölése 
persze önkényesnek tűnhet, hiszen lényegében a vizsgálat tárgyának 
narratológiai sajátosságai alapján definiálja saját magát és céljait. Tekintve 
pedig, hogy a tárgy sajátosságainak megállapítása maga is ideológiailag 
befolyásolt, nyelvileg meghatározott gondolati folyamat eredménye, mely 
tropológiai struktúrákat követ, elkerülhetetlennek látszik a logikai körbeforgás. 



Másfelöl azonban a vizsgálat tárgyának értelmezése, a jellegzetességek 
megmutatkozásának engedése anélkül, hogy az olvasat a „tárgyiasító-kivetítö" 
gondolkodás szubjektivisztikus stratégiáit követné, csak úgy lehetséges, ha 
"belül" maradunk azon a horizonton, amelyet az értelmezendő narratív 
szövegek olvasása kijelöl vagy megenged. Egy ilyen vizsgálat előreláthatólag 
koherensen, saját logikáján belül következetesen, a megszólalását lehetővé 
tevő kontextust belülről vizsgálva, azzal párbeszédre lépve tud érvényes 
megállapításokat tenni az értelmezett szövegek narratológiájáról, az olvasás 
intertextuális jelentésképzési folyamatainak működéséről. 

Elsődleges célom, hogy felmutassam és megvizsgáljam egy ilyen 
interpretációs gyakorlat elméleti alapkérdéseit, gyakorlati nehézségeit és 
lehetőségeit, illetve, hogy a kortárs amerikai próza néhány, a felvetett kérdés 
szempontjából legérdekesebbnek mutatkozó szövegének értelmezésekor 
mintegy kísérletképpen alkalmazzam ezt a módszert. Az ilyen típusú vizsgálat 
lehetősége, igénye egyébként lényegében következik a korunk domináns 
akadémiai diszkurzusait megalapozó elméletekből, és bizonyos esetekben 
kísérlet is történt következetes kivitelezésére. E kutatás újdonságát azonban 
abban látom, hogy az az intertextualitás és a jelentésadás fogalmi 
kontextusának kiterjesztésével reményeim szerint elméleti megalapozottsággal 
tárja fel az ezredforduló prózairodalmának néhány olyan (az olvasás, az 
interpretáció folyamatának szempontjából központi) aspektusát, amelyet a 
posztstrukturalista értelmezési hagyomány bár eddig is észlelt, magyarázatával 
és értelmezésével adós maradt; azaz a szubkultúrák, a technológia, tágabb 
értelemben a posztmodern kulturális térkép és az ennek kontextusában 
megszólaló szövegek kapcsolódásának dinamikáját. A Generation X-ből, a 
Glamoramaból és Eliis, illetve Mclnerney néhány más szövegéből vett 
idézetekkel és példákkal azt kívánom illusztrálni és a dolgozat keretein, 
argumentációs mátrixán belül a szükségszerű vakfoltokkal bár, de logikusan 
bizonyítani, hogy a vizsgált korpusz prózai alkotásai, miközben alapvetően új 
vagy újra felfedezett eszközökkel próbálnak kérdéseket megfogalmazni és rájuk 
adekvát válaszokat adni, a posztmodem valóság, a posztmodem világ és kor 
intertextuális pluralitásában, szöveguniverzumában szólalnak meg, amely 
számukra kontextust és referenciát biztosít (még ha csak újabb jelölősorok 
tekintetében is). E posztmodem világ egyébiránt talán kizárólag ezekben a 
szövegekben létezik, ennél többet azonban semmi másról sem állíthatunk 
akkor, ha következetesek kívánunk maradni a posztstrukturalista nyelvelméleti 
premisszákhoz. Ezzel kapcsolatban azonban sürgetően jelentkezik, és a 
további vizsgálódás útját is kijelölni látszik az a kérdés, hogy vajon menyire 
koherens, mennyire univerzális, és mennyire uniform ez a valóság. Ugyancsak 
kérdés lehet, hogy milyen jogosultsága és lehetősége van egy ilyen 
vizsgálatnak más kontextusokban és más irodalmi korpuszokkal kapcsolatban. 

John Mepham négyféle választ kínál arra a kérdésre, hogy mi a 
posztmodern a posztmodern prózában. Az első történeti jellegű, és a 
posztmodern prózát a modernizmus jellemző aspektusait meghaladó, esetleg 
megtagadó irodalomként definiálja. A második filozófiai, és a XX. század 
második felének kísérletező alkotásait a posztstrukturalizmus által kijelölt, 
mintegy az által ihletett megszólalásmódként látja, mely következetesen a 
magáévá teszi és hirdeti egyebek mellett a jelentés 
meghatározhatatlanságának, a valóság nyelv általi konstruáltságának 
posztstrukturalista téziseit. A harmadik válasz ideológiai jellegű, és az irodalmat 
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célja alapján határozza meg; így a vizsgálat tárgyát képező szövegtípus 
karakterisztikumait a valóság problematizálásában, az olvasó 
elbizonytalanításában adja meg. A negyedik válasz a posztmodern próza 
textuáiis stratégiáit vizsgálva a differencia specifikát a metafiktiv látásmód 
megképződésében ragadja meg (Mepham, 138). A jelen értekezésben arra 
tettem kísérletet, hogy Mepham kérdését retorikai szempontból megválaszolva 
a posztstrukturalista kultúra- és jelelméletek fogalomrendszerének segítségével 
leírjam egy jellegzetesen a posztmodernbe ágyazódó, de a hagyományosan 
posztmodern paradigmatikus irodalmi irányzatainak tartott szövegtípusok 
definícióiba az előbbi négy kritérium alapján bele nem férő, az oda tartozó 
alkotásoktól sok tekintetben különböző korpusz néhány reprezentatív 
szövegének fő textuáiis, narratív és retorikai sajátosságait. 

Megpróbálom kimutatni, hogy ezen szövegek meghatározó olvasási 
tapasztalata a metonimikus retorikai struktúrák jelentésgeneráló szerepéből 
származik, vagyis a generációs vagy szubkulturális meghatározottság 
diszkurzív stratégiák függvénye. Erre alapozva kifejtem, hogy miközben 
egyetértek a Glamorama, a The Informers, a Generation X és Mclnerney 
regényei kapcsán megfogalmazott, gyakran elmarasztaló kritikai vélemények 
egy részével, azok argumentációját az ismétlés és a felszinesség e 
szövegekben betöltött struktúraalkotó szerepének félreértése informálja. Ennek 
bemutatására röviden tárgyalom az itt vizsgált irodalom amerikai recepcióját és 
ütköztetem a kritikai véleményeket saját meglátásaimmal. Nem célom állást 
foglalni az új-realista próza esztétikai értékei vagy hiányosságai tekintetében 
sem. A művek kiválasztásakor azonban szándékosan törekedtem arra, hogy a 
kortárs értelmezői horizontokból paradigmatikusnak, még inkább 
kultuszteremtőnek, a mérvadó kánonalkotó közösségek által központinak 
tekintett szövegeket keressek, amelyek legalábbis az értelmezés- és a 
hatástörténet keletkezésük óta belátható szakaszában produktívnak, 
megszólíthatónak, esetenként bizonyos szempontokból különösen is 
problematikusnak vagy akár provokatívnak bizonyultak: így kerültek a vizsgálat 
középpontjába Ellis és Coupland művei. Mivel ezek általában éles és jól 
kivehető vonalak mentén osztják meg az értelmező közösségeket, retorikai, 
narratológiai jellegzetességeik, jelhasználati technikáik sajátosságai alapot 
biztosíthatnak ahhoz, hogy érvényes megállapításokat tehessek az így kijelölt 
interpretációs stratégiákra, illetve az általuk képviselt diszkurzusokra és tágabb 
értelemben szubkultúrákra, generációkra vonatkozóan. Ezzel célom nem 
valamiféle laikus (irodalom)szociológia művelése, különösen mivel a 
disszertáció érvelése igyekszik állást foglalni amellett, hogy az olvasókat érintő 
kérdések, (elsősorban is azok, amelyek nem szubjektív különbségekre, hanem 
olyan kollektív tendenciákra vonatkoznak, mint amilyenek a jelentésalkotás 
technikái) elválaszthatatlanok a megértés és így a szöveg problémáitól, főleg 
azért, mivel a prózairodalom utóbbi évtizedeinek története azt mutatja, a fikció 
értelmezése egyre tágabb kulturális kontextust kíván meg (vö. Bradbury, 267). 
Sokkal inkább az elemzett szövegek interpretációja által kijelölt intertextuális 
pluralitás vizsgálatára törekszem az olvasás gyakorlata felől, onnan, ahonnan 
ez a háló a maga struktúrájában, állandóan változó, individuális, de nem 
szubjektív, hanem mindig is közösségi voltában megmutatkozik. 

A kulturális termékek szimbolikus jelentését érintő elméleti 
megfontolások figyelembevételével rámutatok, hogy a szövegszerűség fogalma 
jogosan használható a fogyasztási cikkekkel, a zenével és más, látszólag nem 
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szövegszerűen kódolt struktúrákkal kapcsolatban, aminek belátása 
hozzásegítheti az értelmezést az új-realista posztmodern szöveg intertextuális 
jellegének megértéséhez. Ezeknek a szövegeknek a jelölösorai olyan 
szimulációs stratégiákkal jelölik a (nyelvi) tapasztalatot, amelyek 
feltérképezéséhez (az intertextuális utalások dekódolásához) komparatív 
interpretációs technika szükséges. Ennek felismerése dolgozatom fő tanulsága. 
A szubkultúra, generáció és a konzum-identitás fogalmainak segítségével 
rávilágítok az új-realista szöveg intertextualitásának lehetséges értelmezési 
technikáira. Természetesen az intertextuális utalások vizsgálata tovább mehet 
ezeknek a helyeknek a felderítésénél, strukturális szerepük leírásánál. Bár 
dolgozatomnak ez a célja, kétségtelen, hogy a szövegköziség áthelyezés is, 
amely nemcsak felhasználja a korábbi vagy későbbi szövegek bizonyos 
szerkezeti egységeit, jelölőit, hanem új pozícióba is helyezi őket. További 
vizsgálatokra sarkall az a probléma, hogy vajon a szövegekben megjelenő 
realitás-effektusok hogyan nyernek új "helyiértéket" a megváltozott 
kontextusban, azaz milyen aktuális jelentéseket kapnak az intertextusok 
azokban a helyzetekben, melyekben mint intratextusok működnek. Amellett 
ugyanis, hogy e dolgozatban rövid kisérleteket teszek bizonyos intertextuális 
kontextusok felmutatásával egyes realitás-effektusok értelmezésére is, ezt a 
vizsgálatot nagyon hasznos és elméletileg is indokolt lenne kiegészíteni olyan 
megfigyeléssel, amely az egyes ismétlődések szerepét a struktúrában az adott 
szövegen belül magyarázná (vö. Frow, 46). Az új és a régi funkció, érték közti 
ellentét, a már létező rendszerek és az új jelölő kapcsolatok közti eltérés 
bizonytalanság, zavar alapja lehet a megértésben - ennek vizsgálata azonban, 
bár elméletileg nagyon érdekes és természetesen az értelmezés gyakorlata 
szempontjából is fontos kérdés, nem képezte e dolgozat tárgyát. 

Értekezésemben a posztmodem diszkurzív fogalmának sajátos 
használatát javaslom és alkalmazom: igyekszem következetes maradni ahhoz 
az elméletileg jogosnak tetsző állásponthoz, hogy a posztmodem terminus 
jelentéseinek kettőssége a befogadás horizontjaiban képződik meg, és e 
horizontok informálódásáért ez a kontextus és annak textuális manifesztumai a 
felelősek. Értelmezésemmel megpróbálom kimutatni, hogy a kortárs olvasási 
technikákkal, interpretációs stratégiákkal legjobban megszólítható új-realista 
szövegek, meglehet a posztmodernt meghaladó új eszközökkel, de azzal 
azonos kontextusban szólalnak meg, hasonló kulturális közegben 
értelmeződnek. Ennek alapján a vizsgálat tárgyát képező szövegek 
elemzésével bizonyítani kívánom az Abádi Nagy Zoltán által is többször említett 
belátást, hogy az új-realista, minimalista, hiperrealista prózai szöveg és a 
kortárs olvasás a posztmodern valóságok elbeszélésén és megértésén 
dolgozik, a posztmodern szocio-kulturális kontextusaiban jön létre, miközben 
megteremti saját lehetséges világait mind az írásban, mind az olvasásban. Nem 
célom az elemzett szövegek irodalomtörténeti korszakolása, elhelyezése. A 
posztmodern irodalom definíciói, legyenek bármilyen bizonytalanok és 
flexibilisek, általában a metafikciót tekintik paradigmatikus irányzatnak, így 
legtöbbször egyszerűen nem párbeszédképesek akkor, amikor a minimaiizmus 
vagy egyéb (hiper)realista jellegzetességeket mutató szövegtípusoknak a 
posztmodern irodalomban történő pozícionálása a feladat; ez további kutatás 
tárgya lehet, igy az az állítás, hogy a minimalista illetve általánosabban, a 
realista retorikai jellegzetességeket mutató kortárs próza a posztmodern 
valóság leírására törekszik sem a szövegek elhelyezésére hivatott, sokkal 
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inkább olvasásuk lehetőségeire vonatkozik, bár értelmezésem szerint új 
szempontból mutatja be e szövegek narratív sajátosságait is, és invenciózus 
értelmezések alapját képezheti. 

Tanulmányom konklúziója egy retorikai alapú komparatív interpretációs 
technika lehetőségét veti fel, amelynek alapja az egyes képek, a kultúra 
textuális manifesztumai, metonimikusan szerveződő jelei (vö. Gottdiener, 42; 
48) közti "kapcsolat" lehetne. Témám szempontjából ezek után a legfontosabb 
kérdés véleményem szerint annak felderítése, hogy a posztmodern populáris 
kultúra olyan diszkurzusai, mint a zene, a magazinok vagy a TV hogyan 
pozícionálják a "fogyasztó szubjektumokat", és / vagy milyen szubjektum-
pozíciókat hoznak létre abban az interdiszkurzív térben, amelyben a kulturális 
jelentések és formák egymásra hatnak, vagyis a tág értelemben vett 
szövegben. Az egyes diszkurzusok vizsgálatában főszerepet kaphatna az 
interakció aspektusa, a különböző jelrendszerek és a befogadók tekintetében is. 
A társadalmi viselkedés formáinak vizsgálata így a szövegelemzés technikáit 
követheti, és annak fogalmaival dolgozhat akkor is, amikor szövegről csak az 
aktuális világ nyelvi struktúrája értelmében beszélhetünk - ez a kultúra 
szövegeinek értelmezése és a szociális tapasztalat vizsgálata közti határok 
gyakorlatilag átjárhatóvá tételét, elméletileg lebontását jelenthetné (vö. Leitch, 
7, 13; Frow, 47, 54). 

Mindezek után vizsgálatom következtetéseit úgy összegzem, mint annak 
belátását, hogy az ezredforduló társadalmi változásai, melyek mindig az egyén 
életében jelentkeznek és nyernek értelmet, jelentést, a posztindusztriális 
kapitalizmus kulturális sokszínűsége, mely mindig újabb és újabb diszkurzív 
stratégiákban és az ezeket magukénak érző szubkultúrákban jelentkezik, 
hallatlanul sok szempontból nyújt referenciát, jelölési lehetőséget a 
hagyományosan posztmodemnek nevezett korpusz irodalmától sok tekintetben 
jelentősen különböző új-realista irodalom (és a "lifestyle fiction", az X generáció 
minimalista életmód-realizmusa) idézett szövegei számára. Ez a 
társművészetek technikáival és az olvasás kultúráját érő egyéb kihívásokkal 
való "versenyben" a 90-es évek amerikai prózairodalmának legizgalmasabb 
darabjaiban, a hiperrealista retorikájú új-realista posztmodem prózában mint a 
pontosságra törekvés, a felszínesség és a részletgazdagság, a 
mélységnélküliség és a játékosság nyilatkozik meg. Ezek azok a 
karakterisztikumok, amelyek a felsorolt retorikai alakzatokon keresztül teret 
biztosítanak az értelmezésemben ismétlésként meghatározott 
íntertextualitásnak - ez pedig az értelmezést paradox módon saját 
dinamikájának bizonytalanságaival mégis lehetővé teszi. Az interpretáció így 
produktív maradhat abban a szituációban, amelynek jellegzetessége a jelek 
túláradó bősége, a szimuláció dinamikája, az ismétlés metonimikussága és 
ezen keresztül a szöveg anyagi termelésében (ön)dekonstrukciójának 
lehetősége. 
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