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Fodor Péter — L. Varga Péter: 
Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis

Bret Easton Ellis eddigi munkásságáról szóló monográfiát jelentetett meg Fodor Péter 
és L. Varga Péter. Ebben a mondatban már több különlegesség is rejlik, melyek egy 
része azonnal nyilvánvaló lehet az érdeklődő olvasó előtt is, mások a kötet alaposabb 
átlapozása után vagy a szakmai kontextus ismeretében válhatnak világossá. Először 
is: nem túl gyakori (ami egyébként sajnálatos), hogy világhírű külföldi szerző élet
művét tárgyaló, magyar szerzők által írott, magyar nyelvű kötet lásson napvilágot. 
Másodszor: még ritkább, hogy a monográfia még élő szerző eddigi munkásságát tár
gyalja -  olyan szerzőét, akinek életműve még lezáratlan, és nemcsak kritikai kiadása 
vagy egységes életműsorozata nincsen, de megítélése is változó, és eredeti nyelvű re
cepciója is csak kibontakozófélben van. (Éppen jelen kötetből tudható, hogy az első 
angol nyelvű Ellis-monográfiák is 2011-ben jelentek meg.) Harmadszor: a kötet nem 
elsősorban ismeretterjesztő célokat tűz ki maga elé, hanem komoly szakmai közönséget 
feltételez, amit a kötetben felvetett témák sora és a szigorúan feszített szaknyelv is 
egyértelművé tesz. A monográfia nem ad a szó népszerűsítő értelmében vett pálya
képet, nem tartalm az külön fejezetbe szedett elmélkedést a szerzőt ért hatásokról, 
valamint a kötetek recepcióját illető vizsgálódások is szervesen beépülnek az egyes 
műértelmezésekbe. Negyedszer: a szakmai célok nem szakfilológiai célok. A szerzők 
nem amerikanisták, nem is anglisták, a választott értelmezési kontextusok pedig nem 
prominensen a kortárs észak-amerikai irodalom vagy kultúra megragadható kontex
tusai, bár természetesen efféle összefüggéseket is fölvet a kötet. Az alkalm azott értel
mező nyelv azonban inkább általános irodalomtudományi (értelmezés- és olvasás
elméleti), valamint médiumközi érdeklődést tükröz, az egyes fejezetek pedig egy-egy 
műre összpontosító, problémacentrikus, saját diszkurzív feltételezettségüket gyak
ran reflektáló interpretációk. Ötödször: éppen ebben az összefüggésben említendő, 
hogy a szöveg szerzőpáros munkája, ami kíváncsiságot kelthet a szövegalkotás mód
szertanát illetően is. A könyv nyilvános budapesti bemutatóján a szerzők úgy nyilat
koztak, hogy a szöveget „a mondatok szintjéig közösen" hozták létre, és a recenzens 
benyomása is az, hogy legalábbis komoly erőfeszítést igényelne arra rámutatni, hogy 
melyik szövegrészben hagyott nagyobb nyomot a szerzőpáros valamelyik fele. Az 
ehhez hasonló, sűrű szövésű szövegértelmezések esetében nem gyakori, és bizonyára 
nem is könnyen kivitelezhető az efféle együttműködés.

A monográfia szerzői a népszerű kultúra igényes értelmezőiként is ismertek. Ezt 
nemcsak az egyebek között kettejük nevével is/émjelzett metálzenei blog támaszt
hatja alá, hanem L. Varga Péternek nyomtatásban is megjelent, a rockzenéről írt értel
mező és rockzenekritikát érintő diskurzuselemző tanulmányai, vagy Fodor korábbi,



irodalom és sport viszonyát tárgyaló kismonográfiája. Ellis kellőképpen népszerű és 
provokatív szerző ahhoz, hogy magára irányítsa az ilyen érdeklődéssel rendelkező ér
telmezők figyelmét, mint ahogy az amerikai író hajlama a médiumok (film, könnyű
zene, irodalom) egymáshoz közelítésére ugyancsak vonzhatta az erre szintén fogé
kony szerzőpárost. H a azonban nem csak a szerzők személyes érdeklődésére össz
pontosítunk, érdemes egy tágabb, egyszerre szakmai és generációs összefüggést is 
vázolni. Ellis ugyanis egészen sajátos szerepet játszik  a magyar irodalomtudomány
ban, ami részint magyarázhatja, hogy miért jelenhet meg róla magyar nyelvű monográ
fia nála akár jelentősebbnek mondható, ugyancsak népszerű és idősebb pályatársakat 
is megelőzve.

Ellis magyar nyelvű recepciójának első jelentős hulláma az 1990-es évek közepére, 
Bárt István A m erikai Psycho-fordításának megjelenése (1994, ered. 1991) utánra te
hető. Márpedig ennek, az amerikai megjelenést övező kultúrpolitikai botrány által 
természetesen felerősített recepciónak nemcsak a populáris aspektusa volt jelentős, 
hanem az irodalom szakmai értelmezéséről való gondolkodásban betöltött szerepe is
-  sőt a kettő sok tekintetben összefüggött egymással. A recepció jelentőségére talán 
nem kell erősebb bizonyíték, mint a kortárs popkultúra iránt általában nem kimon
dottan érdeklődő Szegedy-Maszák Mihály azon gesztusa, hogy A  rajongók újraolva- 
sását tárgyaló tanulmányában a Kemény-regény „korszerűségének" vagy időtálló voltá
nak mérlegeléséhez az A m erikai Psycho olvasástapasztalatát használta fel kontraszt
ként. Ez a tanulmány eredetileg az It 1996-os évfolyamában jelent meg, nagyjából egy 
időben a Jelenkor és az Elet és Irodalom hasábjain zajló, akkoriban nagy port kavart 
„kritikavitával". Márpedig a vita egyrészt a kritikai ítéletek szakmai, interpretáció
technikai megalapozásának, a tudományos szaknyelv alkalmazásának szükségessége 
körül forgott, másrészt pedig (anélkül persze, hogy a teljes vitát erre a két aspektusra 
redukálhatnánk) az irodalom esztétikai és etikai funkciója közötti közvetítés lehető
ségéről. Némiképp egyszerűsítve az akkori helyzetet: az egyik oldalon az irodalom 
társadalmi és etikai szerepe kapcsolódott össze a kritika kultúraközvetítő funkciójá
nak hangsúlyozásával és egyfajta esztétikai elitizmussal, míg a másik oldal a kritikai 
elemzéssel szemben inkább a technikai kifinomultság és pontosság igényét támasz
totta, az irodalomban pedig nem értékközvetítő, hanem sokkal inkább az értékek 
reflexióját lehetővé tévő médiumot látott. Saját emlékeim szerint az utóbbi féllel ro
konszenvező fiatal irodalmárok Ellis iránti vonzalma már akkor is összefüggésben 
volt saját irodalomértelmezői szerepü(n)k reflexiójával, valamint párhuzamként szol
gált a vitában is szóba kerülő, akkori fiatal magyar szerzők (például Garaczi László, 
H azai Attila) hazai kritikai megítéléséhez -  bár ez utóbbiakat legfeljebb az „üres
ség", a jelentéktelenség, a frivolitás vádja érte; nőgyűlölő, rasszista és homofób ször
nyetegnek (Ellistől eltérően) senki nem akarta láttatni őket.

Ez a kitérő talán részleges magyarázatot kínálhat nemcsak arra (az egyébként 
különösebb magyarázatra nem szoruló) tényre, hogy Fodor és L. Varga m iért Ellist 
választhatta a monográfia tárgyául, hanem a kötet értelmezési szempontjainak né
melyikére is. Elsőként arra a jellegzetességre érdemes felfigyelni, hogy a munka igen 
komoly metakritikai vonulatot tartalmaz. A szerzők komoly figyelmet fordítanak arra,
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hogy bemutassák az Ellis-művek főbb kritikai megközelítéseit, bőségesen válogatnak 
mind az angol nyelvű, mind -  főként az A m erikai Psycho és a G lam orám a  esetében -  
a magyar értelmezések közül. Azonban általában itt sem a lehetséges értelmezési 
irányok ism ertetését, egymás mellé rendelt mérlegelését kapjuk: Fodor és L. Varga 
alapvetően az Ellis-művek saját szempontrendszerű értelmezéséhez rendeli hozzá a 
recepció korábbi megfigyeléseit. Ennek során természetesen jócskán adódnak auto- 
ritatív, a szerzők értelmezését alátámasztó idézetek is, ám a monográfia egyik leg
jellem zőbb vonása mégis az, ahogy a szerzők a művek újraolvasása felől módosítják 
és korrigálják a korábbi (főként az egyidejű) kritika interpretációs képleteit. Ennek 
során olykor rendkívül izgalmas alakzatokat figyelhetünk meg: a hírlapi kritika és 
a korábbi interpretációk felülvizsgálata természetesen nem elsősorban arra szolgál, 
hogy bizonyítsa a később érkezett vagy elméletileg körültekintőbb értelmezők szel
lemi fölényét, hanem maguknak a műveknek az újraolvashatóságáról árul el valamit. 
A kötet egyik fő tézise az, hogy A  királyi hálószobák  kai lezárult életmű(szakasz) ol
vasható egységes folyamként: a művek egymás mellé rendelése és együttes olvasása 
olyan motivikus és elbeszéléstechnikai kapcsolódások föltérképezéséhez vezet, ame
lyek a korábban az életműből kilógni látszó művek némelyikét is visszacsatolhatják 
a többi közé. Ez fokozottabban igaz A  vonzás szabályaim , kevésbé A z inform átorokra, 
amely a szerzők vélekedése szerint továbbra is amolyan vakvágánynak látszik az élet
mű logikáján belül. Az előző, eredetileg 1987-ben megjelent műről viszont egyenesen 
azt tudjuk meg, hogy az Ellis-szöveguniverzum „közös, mitikus téridejét" (65.) hozta 
létre, hiszen mind az őt megelőző, mind a későbbi Ellis-művek szereplőit és motívu
mait felismerhetjük az itt előbukkanó alakokban. A másik, legalább ennyire jelentős 
észrevétel arra mutat rá, hogy a sokszor lecsupaszítottnak és egysíkúnak tetsző ellisi 
elbeszélésmód mégis milyen többszintű olvasást tesz lehetővé, milyen komplexen iro
nikus szerkezeteket hoz létre. Az ilyen megfigyelések közé tartozik például a legelső 
regény azon vonása, hogy a homodiegetikus elbeszélő kultúrkritikai, például a fiatal 
generáció kép- és videoklip-függőségére vonatkozó megjegyzéseit olyan elbeszélés
móddal társítja, amely maga is a videoklipszerűség jegyeit hordozza magán. Hasonló 
mintázatokat figyelnek meg a szerzők a két legjelentősebbnek tartott mű, a már több
ször em lített A m erikai Psycho és a G lam orám a  (2000) kapcsán is. M indkét esetben 
olyan ironikus alakzatokra találnak rá az értekezők, amelyek alapján az Ellis-kriti- 
kusok éppen azokban a vádpontokban marasztalhatok el, amelyeket ők maguk olvas
nak a regények fejére. Ezen m intázatok egyik visszatérő alapja a felszín és a mélység 
metafizikai kettőse: az Ellist felszínességgel vádoló kritikusok maguk is csak a szö
veg felszínén, tem atikai világában maradnak, a képfetisizmust kiáltok csak a regény 
képi-fenomenális, nem szövegszerű olvasására vállalkoztak, a szatíra egyértelműségét 
hiányolok pedig nem veszik észre, hogy saját erkölcsi igényeiket is szatirizálja a szö
veg. (1 5 0 -1 5 2 .) Legalább ennyire szellemes az a mód, ahogy Fodorék az A m erikai 
Psycho körüli boszorkányüldözés motívumait fordítják vissza a leghangosabb kritiku
sokra, azt figyelve meg, hogy a regény megjelenése előtt, véletlenszerű sajtóközlemé
nyekből ismert részletek alapján elítélni egy regényt és megbélyegezni annak szerző
jé t  szerkezetileg tartalm azza az éppen Bateman „szinekdochikus ismeretpraxisára"
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(88.) jellem ző erőszakot, vagyis azt, ahogy Bateman a kultúrát is tárgyfétiseken ke
resztül véli elsajátítani, a másik ember megismerését pedig egyedül annak testi fel- 
darabolásán keresztül mutatja lehetségesnek.

A fentiekből is kiderülhet, hogy a monográfusok az értelm ezett regénykorpusz 
kritikai fölértékelésére is törekszenek: az értelmezések egyik tétje, hogy rámutassa
nak az Ellis-regények komplexitására, ironikus rétegzettségére, az életmű szubtilis 
belső összefüggéseire. Az ehhez választott gazdag értelmezési szempontrendszer 
egyik középponti eleme a regények tudatosságává való erőteljes figyelem. Tudatosságon 
két, egymással összefüggésbe hozható szempontot is érthetünk: először is a művek 
technikai megalkotottságát, amely az egyes narratív szintek, jelenetek, szólamok, 
akár egyes művek közötti összefüggések feltárása révén bizonyítható. Ehhez a bizo
nyításhoz kapórajön az a koncentrált figyelem, amellyel L . Vargáék képesek a regé
nyek különböző poétikai rétegeit -  narratológiai felépítését, tematikáját, motívumait, 
stilisztikai jegyeit -  egymáshoz viszonyítani, és ezáltal rámutatni a művek felépítésé
nek tudatosságára. Talán nem meglepő, hogy az értelmezők szakmai, technikai fel- 
készültsége teszi lehetővé a szövegek technikai megalkotottságának bizonyítását, és 
ezzel talán a fönti, az Ellis-próza és a kortárs magyar irodalomtudomány egyes irány
zatai közötti affinitásra vonatkozó megfigyelés is igazolható. Ennek kapcsán érde
mes megjegyezni, hogy a Paris Review 2012-es évfolyamában olvasható interjúban 
Ellis is bizonygatja, hogy az elsőre improvizatív szerkezetűnek látszó műveit is nagy 
műgonddal tervezte meg, és maga is használja (majd később részlegesen visszavonja) 
a „hidegfejű technikus" kifejezést saját írói módszerével kapcsolatban. A monográfia 
is visszatérően hívja föl a figyelmet olyan jellegzetességekre, amelyek a regények tech
nikai precizitására utalnak. A H oldpark  kapcsán például a regény „mesterien meg
munkált harmadik fejezetéről" olvashatunk, amely „a később kibontakozó krim i- és 
horror-szál finoman elhelyezett előkészítő utalásaival nagyon pontosan kim ért ará
nyokat használva hozza létre a minimalista próza eszközeivel is élő társadalmi szatí
ra, az önéletrajzi regény, a családregény és az em lített populáris műfajok epikus ötvö
zetét." (213.) De már az életművet nyitó Nullánál is kevesebb esetében is az értelmezés 
szempontjából kulcsfontosságú jelenet „gondos előkészítettségére" (41.) figyelmez
tetnek az értekezők.

Ez utóbbi szövegrészben is észrevehető, hogy a tudatosság még milyen értelemben 
játszik  fontos szerepet a monográfiában. Fodorék megjegyzik, hogy az elbeszélés ál
taluk megfigyelt jegyei (ez esetben éppen a szereplők egyénítésének lehetetlensége) 
az értelm ezett szöveg saját tudásának is részét képezik („A Nullánál is kevesebb ön
reflexív működésmódjára utalhat, hogy erről is tud a szöveg, legalábbis meglehetősen 
adja magát az önkommentárként való olvasás". [41.]) M ár az életmű első darabjától 
kezdve fontos a monográfusoknak a narratív önreflexió, az elbeszélések metafiktív 
jegyeinek föltérképezése, ami természetesen a korábban em lített metakritikai szóla
mot is alátámasztja azáltal, hogy rámutat a regényekben már megelőlegezett kritikai 
és az innen adódó (félre)olvasási lehetőségekre. A metafiktív utalások nyomon követé
se sokszor a regények lélektani vagy kvázi-realista olvasatainak elbizonytalanítására 
szolgál, miközben megnyitja az utat a poétikai rétegzettség föltárása előtt. A z önér
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telmező lehetőségekre figyelő olvasásmód talán közvetlenül összefüggésbe hozható 
generációs és irányzati hatásokkal (e tekintetben a recenzens is kénytelen saját elfo
gultságát beismerni), az Ellis-szövegek bemutatott értelmezéseinek esetében azonban 
Fodoréknak sikerül egyedi érvrendszerbe illeszteni a szövegek önkommentáló je lle 
gére irányuló megfigyeléseiket. Ez részint magyarázható a tudatosság megfigyelt két
féle értelmével és a kritikai előzmények értelmezői felülvizsgálatának szándékával is. 
A regények metafiktív effektusai ugyanis a monográfiában sokszor az elsőre felkínált 
tematika ironikus elbizonytalanítását szolgálják, így egyszerre teszik kétségessé a 
gyors erkölcsi ítélkezés lehetőségét a művek „tartalma" fölött, ugyanakkor bizonyítják 
a regények többrétegűségét és olykor körmönfont alakzati összetettségét. Ebben az 
összefüggésben érdemes idézni az A m erikai Psycho értelmezésének zárlatát: „Azok 
között a hatástényezők között, amelyek az A m erikai Psychót a populáris kultúra pro
duktumaitól elkülönböztetik, nem elhanyagolható jelentőséggel bír ez a folyton visz- 
szatérő ironikus hang, amely lehetővé teszi, hogy a szöveg távolságot tartson önma
gától". (133.) Ebben a konklúzióban egyrészt Ellis „kétlaki" státusára való utalást is 
találhatunk (ti. egyszerre kapcsolódik a népszerű és a magas kultúrához), ugyanak
kor a szöveg önmagától m ért távolságának hangsúlyozása megint vonatkoztatható 
a szerkesztés tudatosságának és komplexitásának vélelmezésére is. A z irónia és az 
általa a szövegbe iktatott távolság azonban csak a kellően tudatos olvasás folyamán 
képződhet meg: a szövegek nem (elsősorban) azáltal válnak metafiktívvé, hogy egyes 
elbeszélők és szereplők maguk is íróként vagy könyvek és filmek szerzőiként és sze
replőiként jelennek meg, bár ez a helyzet is fönnáll például a G lam orám a, a H oldpark  
és A  királyi hálószobák esetében. A különböző narratív szinteket egymásra kell vonat
koztatni, a köztük fönnálló összefüggéseket értelmezni és minősíteni kell. A populá
ris kultúrától vett művészi távolság alighanem csak olyan olvasó számára mutatkozhat 
meg, aki már eleve a művészetnek fenntartott komplexitás elvárásával közelít a szöve
gekhez. A zt azonban, hogy Ellis művei kiállják az efféle közelítés próbáját, A z eltűnés 
könyvei igen következetesen példázza.

A regények tudatosságának kérdése tehát a regény és az olvasó kommunikációjá
nak szempontját is mozgósítja. L. Vargáék könyve arra is mutat példát, hogy ez utóbbi 
szempont m iért írhatja fölül akár az önreflexiós szólamok és az esztétikai komplexi
tás között tételezett egyszerű összefüggéseket is. A H oldparkot egy helyen éppen azért 
marasztalják el a monográfusok, mert túlzottan nyilvánvalóvá teszi önnön tudatos
ságát, túlzottan expliciten utal irodalmi és kulturális forrásaira, és ezáltal azt a be
nyomást kelti, „mintha kevésbé bízna olvasójában, mint az előző két Ellis-regény". 
(221.) A regények kommunikatív struktúrájában tehát láthatólag egyszerre kell mű
ködnie a metafiktív olvasást lehetővé tévő komplex allúziórendszernek és az ilyen ol
vasás kreativitását biztosító rejtettségnek, kifinomultságnak. A túlzottan egyértelmű, 
„szájbarágós" önkommentár éppúgy egydimenzióssá teszi az értelmezést, mint a meg- 
kérdőjelezetlen pszichologizálás vagy társadalmi realizmus. Talán ebben és az eh
hez hasonló megjegyzésekben érhető tetten a monográfusok saját ironikus hangja, 
amelyben a saját elméleti elkötelezettségükkel és értelmezéstani beidegződéseikkel 
szembeni távolságot is felvillantják, és látensen arra utalnak, hogy a kritikai értékítélet
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nem vezethető vissza egyetlen, mégoly összetetten elővezetett teoretikus feltételrend
szerre sem. A szaktudományos igény persze szükségessé teszi, hogy a monográfusok 
saját esztétikai preferenciáikat az értelmezések sokrétűségével és szempontgazdag
ságával támasszák alá, ám éppen ennek a szempontgazdagságnak köszönhető, hogy 
az egyes szempontokhoz rendelhető értékképzetek akár feszültségbe is kerülhetnek 
egymással.

Mindez összhangban van a szerzőpárosnak a rövid előszóban megfogalmazott vé
lekedésével, mely szerint az Ellis-művek „nem kínálnak könnyen meglelhető interp
retációs irányokat, nélkülözik a közvetlen erkölcsi-etikai beszédet, használják, de el 
is bizony talanítják az epikus jelentésterem tés példázatos eljárásait". (7.) Ugyanakkor 
az Ellis-próza jelentőségét abban látják, hogy a kortárs világ szociális és lélektani 
problémáihoz mindenekelőtt a közvetítettség  szempontján keresztül viszonyul. Ez 
nyilvánvaló a filmes és popzenei allúzióknak a monográfiában is feltárt sokrétűségé
ből, valamint abból, hogy az Ellis-regények némelyike a már megfigyelt iróniával vi
szonyul a társmédiumokhoz: a nyelvből építkező elbeszélő próza ugyan képes a nép
szerű technomédiumoktól eltérő ábrázolásra, ám ez az eltérés soha nem jelenthet 
visszatérést egy közvetítetlen valósághoz. A technomédiumok tehát éppen az írás saját 
medialitására terelik az író (és az értelmezők) figyelmét, ami például a szerző által a 
fönt idézett interjúban a legjelentősebb művének nevezett G lam orám ábán is lehetsé
gessé, ugyanakkor megalapozhatatlanná teszi a technomediális képfetisizmus szatí
ráját. A kötet egyik legmeggyőzőbb vonulatát képezik azok az elemzések, amelyek az 
Ellis-művek fényképészeti vagy filmes teóriák felőli megközelíthetőségét igazolják. 
A G lam orám a  esetében a filmes varratelmélet alkalmazhatóságát demonstrálják az 
értelmezők (182-185.), egyebek között egyes jelenetek paradox fokalizációs és narrá- 
ciós viszonyainak elemzésével (például V ictor W ard elmeséli, hogy mit láthatott vol
na, ha hátranézett volna az adott pillanatban), valamint azzal, hogy az ebből adódó 
konklúziókat összekapcsolják a képfetisizmussal mint a regény egyik fő témájával.

A monográfusok korántsem törekszenek arra, hogy mindenáron egységesítsék az 
ellisi szöveguniverzumot. Például magának Ellisnek azzal a korábban tett kijelenté
sével is vitatkoznak, mely szerint műveinek szövegvilága változatlan maradt volna 
az első regény és a G lam orám a  között. (187.) Az azonban bevallott és végig felismer
hető igénye a könyvnek, hogy rámutasson az életmű belső összefüggéseire, és ha nem 
is változatlan egészként, de legalább belső törvényszerűségekkel rendelkező folya
matként tekintsen az ellisi írásmód alakulására. Ehhez kapórajön A  királyi hálószo
bák látványos gesztusa, amellyel föleleveníti a Nullánál is kevesebb világát és szereplőit, 
mintegy keretbe foglalva az életmű eddigi szakaszát. Fodor és L. Varga kísérlete min
denképpen sikeresnek mondható, amennyiben a művek általuk adott interpretációi 
valóban kirajzolnak egy meglehetősen következetes, ugyanakkor különféle hangsúly- 
eltolódásoktól izgalmasabbá tett pályaképet.

(P R A E .H U , B u d a p est , 2 0 1 2 .)


